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Resumo: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como diabetes mellitus, hipertensão arterial e 
Dislipidemias são problemas de saúde pública. O evento extensionista "Educação em Saúde: grupos 
HIPERDIA e adesão ao tratamento" realizado por discentes e professores da UEPG, representou um meio de 
comunicação/interação com populações humildes da região rural do Distrito de Itaiacoca, município de Ponta 
Grossa-PR. Este trabalho objetivou relatar as ações educativas com dois grupos HIPERDIA pertencentes ao 
Distrito de Itaiacoca. As ações foram desenvolvidas mensalmente nas Unidade Básica de Saúde da Família 
(USF) do Biscaia e de Pocinhos. Utilizou-se jogos interativos, palestras, rodas de conversação e orientação 
medicamentosa e não medicamentosa. Participaram aproximadamente 20 pessoas no Biscaia e 35 no 
Pocinhos, em cada encontro. A continuidade das ações e novas estratégias são necessárias para melhorar a 
adesão ao tratamento, evitando assim as complicações das DCNT. A extensão, indissociada do ensino e 
pesquisa, reforça a formação integral do discente e contribui significativamente à comunidade de Itaiacoca. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Evento "Educação em Saúde: grupos HIPERDIA e adesão ao tratamento, 

vinculado ao projeto "Avaliação laboratorial na assistência a saúde e prevenção de doenças 

– Programa CRUTAC", 7a Edição. 

PÚBLICO-ALVO 

Participantes cadastrados nos grupos HIPERDIA das Unidades Básicas com 

Estratégia de Saúde da Família (USF) do Biscaia (n=64) e do Pocinhos (n=44) situados no 

distrito de Itaiacoca, zona rural do município de Ponta Grossa, Paraná. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Distrito de Itaiacoca, zona rural do município de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As atividades extensionistas foram realizadas nas UFS do Biscaia e do Pocinhos, 

Itaiacoca, região rural de Ponta Grossa, Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

O evento foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar os pacientes cadastrados 

no Programa HIPERDIA de Itaiacoca, a ter os autocuidados necessários para estabilização 

da condição crônica existente, evitando os agravos decorrentes da doença e melhorando a 

qualidade de vida em todos os aspectos ou seja, físico, social, psíquico e espiritual. 

O HIPERDIA é um sistema público de cadastramento e acompanhamento de 

pacientes com Diabetes mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) através do 

Sistema Única de Saúde (SUS). Este permite gerar todas informações sobre a dispensação 

correta de medicamentos, e o acompanhamento desses pacientes leva a um melhor 

prognóstico da doença (DATASUS, 2020), além de permitir uma melhor atenção 

farmacêutica. 

Tanto a HAS como o DM são multifatoriais e a abordagem terapêutica inclui 

medidas farmacológicas e não farmacológicas. Dependem também de outros fatores de 

risco como a dislipidemia (DLP), que aumenta o risco de complicações vasculares. Desta 
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forma, estão relacionadas a desfechos cardiovasculares (SBD, 2019; FALUDI et al., 2017; 

MALACHIAS et al., 2016). Portanto, HAS e DM representam um grande desafio ao 

sistema público de saúde e são importantes fatores de risco para a morbimortalidade 

cardiovascular (CARVALHO FILHA; NOGUEIRA; MEDINA, 2014). Pessoas adultas 

com DCNT utilizam duas vezes mais os serviços de saúde em comparação às pessoas que 

não apresentam DCNT, sendo as internações mais frequentes (MALTA et al., 2017). 

Assim, as atividades de educação e orientação à saúde podem contribuir para o 

autocuidado do paciente, diminuindo as chances de agravos, hospitalizações e 

incapacidades decorrentes de DCNT. 

OBJETIVOS 

Relatar as ações de Educação em Saúde desenvolvidas com dois grupos 

HIPERDIA, um da USF do Biscaia e outro da USF do Pocinhos, ambos de Itaiacoca, 

região rural de Ponta Grossa. Pretendeu-se contribuir com o tratamento de DCNT e evitar 

complicações decorrentes da mesma. 

METODOLOGIA 

Tratou-se de uma pesquisa-ação com abordagem qualitativa, do tipo exploratório 

descritiva, de ações educativas que foram realizadas com frequência mensal em duas USF, 

Biscaia e Pocinhos, ambas localizadas em Itaiacoca, região rural de Ponta Grossa, PR. O 

período compreendido foi de agosto de 2018 a novembro de 2019. A amostra foi 

constituída por indivíduos maiores de 18 anos, cadastrados no grupo HIPERDIA e que 

apresentava pelo menos uma das DCNT (HAS, DM tipo1, DM tipo2 ou DLP) e que 

estavam realizando terapia medicamentosa para pelo menos uma dessas condições. Entre 

as ações, foram desenvolvidas oficinas educativas em saúde envolvendo temas como 

diabetes, hipertensão, colesterol, doenças crônicas e medicamentos de uso contínuo, 

fatores de risco, alimentação correta, o papel do farmacêutico e orientação farmacêutica, o 

amor e o autocuidado, calendário posológico, conhecendo mais meu medicamento, chá e 

ervas medicinais, qualidade de vida e orientação farmacêutica - cuidados essenciais com os 

medicamentos. As oficinas foram lúdicas, com emprego de bingo, jogos de tabuleiro com 

medicamentos, maquetes explicativas, técnicas artísticas, rodas de conversa, calendário 
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posológico com uso de pictogramas e orientação individual sobre medicação em uso. O 

trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UEPG, sendo aprovado 

(Parecer nº 2.888.372/2018). 

RESULTADOS 

O estudo teve o acompanhamento de participantes de ambos os gêneros, 

cadastrados no HIPERDIA nas USF do Biscaia e de Pocinhos, região rural de Itaiacoca. 

Participaram das oficinas educativas, por encontro, cerca de 20 pessoas da localidade do 

Biscaia e 35 pessoas da localidade do Pocinhos. 

Observou-se a prevalência de HAS, DM (principalmente DM2), DLP e de 

doenças cardiovasculares. Alguns pacientes apresentavam hipertireoidismo, doenças no 

trato gastrointestinal e labirintite. Como fator de risco cardiovascular foi observado muitos 

pacientes com sobrepeso, alguns usuários de tabaco e/ou álcool. Quanto à alimentação, 

percebeu-se que era de boa qualidade, às vezes um pouco exacerbada. Apenas um idoso 

apresentou desnutrição. Alguns, com idade mais avançada, não recordavam o nome do 

medicamento que estavam usando e relatavam que as vezes se esqueciam da medicação, 

caracterizando o chamado fator de recordação (esquecimento). 

Notou-se ainda, que os participantes gostavam muito das atividades, 

principalmente pelo caráter lúdico e interativo. Isso foi manifestado pessoalmente à equipe 

das oficinas. 

As atividades educativas foram essenciais para o entendimento das DCNT, suas 

consequências e no processo de adesão ao tratamento medicamentoso. Foi verificado uma 

dificuldade na mudanças de hábitos de vida, fator imprescindível para maior controle das 

doenças e sucesso terapêutico. Também se observou que muitos eram dependentes de 

outras pessoas para tomar seus medicamentos, o que prejudica o autocuidado. 

Sabe-se que em toda patologia deve ocorrer um acompanhamento 

multiprofissional e, neste caso, a atenção farmacêutica e orientação quanto ao uso racional 

de medicamentos foi um fator relevante, juntamente com as ações educativas. 

Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas com os grupos HIPERDIA, 

algumas estão apresentadas na figura 1. 
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Figura 1 – Algumas das atividades desenvolvidas com os grupos HIPERDIA das USF do Biscaia e Pocinhos 

 
A: Bingo; B: Maquete do Colesterol; C: Orientação farmacêutica individualizada, D: Orientação 
Farmacêutica usando Pictogramas; E: Roda de Conversa; F: Técnicas Artísticas. 
Fonte: Autoria própria (2018, 2019) 

 

As DCNT se caracterizam como uma epidemia que acomete boa parte da 

população mundial (MALTA et al., 2015). A população de baixa e média renda são as 

mais vulneráveis, as mais expostas aos fatores de risco e, em situação de pobreza agravada, 

precisa da continuidade de serviços e orientação grátis como as promovidas pelo grupos 

HIPERDIA (CAMERON et al., 2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Grupos HIPERDIA permitem um melhor acompanhamento de pacientes com 

DCNT e por meio de educação em saúde visam diminuir a evolução de fatores de risco e 

melhoram a qualidade de vida. Desta forma, pela atuação em grupos HIPERDIA se 

proporciona à comunidade um maior conhecimento sobre as DCNT de modo muito 

interativo, favorecendo as relações interpessoais e intrapessoais e incentivando mudanças 

de hábitos de vida. A orientação pessoal e o uso de pictogramas auxiliam no esquema 

terapêutico. 

Atualmente, em virtude da pandemia por COVID-19 as pessoas estão tendo 

pouco acesso a serviços de saúde ou seja, falta orientação para o correto do uso de 
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medicamentos e acompanhamentos médicos. Espera-se que este projeto tenha continuidade 

por se tratar de comunidades simples, carentes e que nem todos possuem acesso a uma 

saúde pública adequada e dependem das ações promovidas por estas USF. Soma-se a isso 

o aprendizado dos discentes participantes de oficinas educativas que, pelo contato direto 

com a realidade social de comunidades rurais, complementam a formação profissional, 

pessoal, social e humanística. 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG - Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (EDITAL PROEX Nº 021/2019). 
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