
18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 
advindas da extensão universitária” 

1 

ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE DE ITAIACOCA EM GRUPOS HIPERDIA 

 
Bianca Maria Asato (Graduanda; curso de Farmácia/UEPG; bianca.asato@hotmail.com)1 

Andréa Timóteo dos Santos Dec (Professora; curso de Farmácia/UEPG; 
andclean@gmail.com)2  

Mackelly Simionatto (Professora; curso de Farmácia/UEPG; 
mackelly_simionatto@hotmail.com3 

Margarete Aparecida Salina Maciel (Coordenadora; curso de Farmácia/UEPG;  
masalina@uepg.br)4 

 
Resumo: Levando em consideração a prevalência de pacientes com diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) na população rural do Distrito de Itaiacoca e que essas doenças são importantes fatores de risco 
para a morbimortalidade cardiovascular, além de ser um desafio ao sistema público de saúde para 
acompanhamento de indivíduos com esses agravos, destaca-se a importância do grupo HIPERDIA para uma 
melhor qualidade de vida e melhor prognóstico da doença. Este estudo objetivou averiguar se os indivíduos com 
DM e HAS frequentavam o grupo HIPERDIA nas microáreas de Itaiacoca, vinculadas à USF do CRUTAC. 
Foram entrevistados 31 pacientes com DM e/ou HAS questionando se frequentavam o grupo HIPERDIA e em 
que microáreas, além dos motivos de não participarem. Os resultados obtidos não foram satisfatórios, apenas 17 
pacientes participavam do grupo HIPERDIA e também pode-se perceber desconhecimento das pessoas em 
relação ao grupo. Desse modo, se faz importante uma maior divulgação, objetivando atingir e conscientizar o 
maior número de pacientes possíveis, para que os benefícios do grupo para a saúde sejam usufruídos por estes.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Avaliação laboratorial na assistência à saúde e prevenção de doenças – Programa 

CRUTAC, 7ª Edição. 

PÚBLICO-ALVO 

População rural do Distrito de Itaiacoca, zona rural do Município de Ponta Grossa, 

Paraná, que é atendida pela Unidade Básica com Estratégia de Saúde da Família (USF) do Centro 

Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária localizada no Cerrado Grande. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

USF do CRUTAC, Cerrado Grande, atendimento à comunidade de Itaiacoca e 

Laboratório Universitário de Análises Clínicas (LUAC) da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG), realização dos exames laboratoriais. 

JUSTIFICATIVA 

Segundo o Ministério da saúde (2001) a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

juntamente com o diabetes mellitus (DM), são doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

responsáveis pelas maiores taxas de morbidade e mortalidade no Brasil. Os estudos de Malta et al. 

(2017) mostraram que pessoas adultas com DCNT utilizam duas vezes mais os serviços de saúde 

em comparação às pessoas sem DCNT, assim como as internações são mais frequentes nestes e 

que o aumento das comorbidades faz aumentar a procura pelos serviços. Desta forma, as DCNT 

representam um alto custo para estados e municípios, por aumento de prevalência e por suas 

complicações, assim como da morbidade e mortalidade associadas a estas condições clínicas 

(OPAS, 2010). Justifica-se, portanto, ações de prevenção e atenção ao DM e HAS bem como o 

acompanhamento do paciente portador de uma ou ambas as condições, para um tratamento eficaz. 

A HAS é uma condição clínica multifatorial que se caracteriza pela elevação sustentada 

dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg, podendo estar associada a distúrbios metabólicos e 

alterações estruturais ou funcionais no órgão alvo, além de ser agravada por fatores de risco 
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(MALACHIAS et al., 2016). O DM trata-se de um distúrbio metabólico com hiperglicemia 

persistente e ocorre devido a falhas na produção de insulina ou na ação desta. Também é de 

origem multifatorial e causa frequente de complicações microvasculares e macrovasculares, além 

de afetar outros órgãos. (SBD, 2019). 

HAS e DM são importantes fatores de risco para a morbimortalidade cardiovascular e 

representam um grande desafio ao sistema público de saúde no que se refere a garantir o 

acompanhamento de indivíduos com esses agravos (CARVALHO FILHA; NOGUEIRA; 

MEDINA, 2014). 

O HIPERDIA constitui um sistema de cadastramento e acompanhamento dos 

portadores de HAS e DM atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse 

cadastramento permite otimizar a distribuição de medicamentos aos usuários de forma regular e 

sistemática (DATASUS, 2020). O acompanhamento dos pacientes com esses agravos acarreta 

vantagens significativas para um melhor prognóstico da doença. O tratamento não farmacológico 

dessas DCNT tem grande importância, mas muitas vezes os pacientes não têm informações 

necessárias para compreender tal necessidade. Nesses casos a equipe de saúde por meio das ações 

de educação em saúde pode atuar e incentivar as mudanças no estilo de vida. 

Assim, este trabalho buscou verificar entre os indivíduos cadastrados no HIPERDIA da 

região de Itaiacoca quantos participavam dos grupos de educação em saúde. 

OBJETIVOS  

Realizar o levantamento de indivíduos que apresentam DM e HAS e participam do 

grupo HIPERDIA nas microáreas de Itaiacoca, vinculadas à USF do CRUTAC. 

METODOLOGIA 

O projeto de extensão, realizado por discentes e professores do curso de Farmácia da 

UEPG tem frequência semanal com as ações às terças-feiras no CRUTAC. Os pacientes são 

atendidos por discentes que realizam o cadastro do paciente (dados pessoais, medicamentos de 

uso crônico e exames solicitados pelos médicos). Em seguida, é realizada a coleta de materiais 

biológicos por discentes do 5º ano, com a supervisão da coordenação do projeto. As análises 

laboratoriais são executadas no LUAC, durante o Estágio Supervisionado em Análises Clínicas. A 
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Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Saúde (PMPG-SMS) é a 

responsável pela USF do CRUTAC e pelas ações de Educação em Saúde do grupo HIPERDIA.  

Este trabalho foi do tipo documental, transversal, descritivo e de caráter quantitativo. 

Foi realizado com os indivíduos que responderam ao questionário de participação em grupos 

HIPERDIA, no período de fevereiro a dezembro de 2019. Durante o atendimento cadastral dos 

pacientes foi perguntado a alguns diabéticos e/ou hipertensos se participavam de algum grupo 

HIPERDIA e em que localidade. Se a resposta fosse negativa, perguntava-se o motivo da não 

participação. A presença de DM e/ou HAS foi autodeclarada, assim como o uso de medicamentos 

para tais condições clínicas. Os dados pessoais como idade e gênero foram obtidos no cadastro. O 

banco de dados foi organizado em planilhas do Programa Excel e analisado pela estatística 

descritiva, média e desvio padrão utilizando-se o Programa Microsoft Office Excel. 

O estudo realizado em conformidade com a Declaração de Helsinki e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UEPG (Parecer nº 2.932.720 /2018). 

RESULTADOS 

Durante o ano de 2019, foram realizados 307 atendimentos e atendidas 231 pessoas no 

CRUTAC, sendo que destas, 141 (61%) eram do sexo feminino e 90 (39%) eram do sexo 

masculino. Do total de pessoas atendidas, 30 eram diabéticas (13,0%) e 97 (42,0%). hipertensas. 

Considerando essas comorbidades, 3 (1,3%) pessoas tinham apenas DM, 70 (30,3%) apenas 

hipertensão e 27 (11,7%) pessoas eram portadores de ambas as doenças e o restante da 

comunidade (56,7%) não apresentavam essas comorbidades (Figura 1).  

 
Figura 1- Caracterização da comunidade de Itaiacoca atendida na USF do CRUTAC 

 
DM: diabetes mellitus; HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica, DM+HAS: Associação entre 
DM e HAS; Não DM/HAS: ausência de DM/ou HAS 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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Portanto, 100 (43,3%) pessoas apresentavam as comorbidades DM e/ou HAS e 31 

destas foram entrevistadas para averiguar se participam de algum grupo HIPERDIA e a qual das 

microáreas pertenciam (Figura 2). 

 
Figura 2 - Comunidade de Itaiacoca e a participação em grupos HIPERDIA, por 

localidades coordenadas pela USF do CRUTAC 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Como pode se observar na Figura 2, o número de pessoas que participavam (n=17; 

54,8%) dos grupos HIPERDIA foi ligeiramente maior em relação aos que não participavam (n=14; 

45,2%), porém muito aquém do desejável e a participação foi predominante feminina (82,4%). 

Em relação às 14 pessoas que disseram não participar, foi perguntado os motivos pelos 

quais não frequentavam o grupo. Apenas cinco pessoas responderam ao questionamento, sendo 

que três (21,4%) disseram que não tem o grupo na localidade, uma (7,1%) justificou que não 

frequentava por trabalhar, uma (7,1%) disse que não conhecia esse grupo. 

Percebeu-se grande desconhecimento das pessoas em relação à existência dos grupos 

HIPERDIA e após explicação de como funciona esta atividade, alguns recordavam, mas alguns 

alegaram não haver a parte da educação em saúde e somente a entrega de medicamentos. No 

entanto, a equipe da PMPG-SMS desenvolve atividades educativas em todas essas localidades, 

com exceção do Cerrado Grande, que desenvolve uma ação diferenciada de orientação 

farmacêutica por professores e alunos do curso de Farmácia. No entanto, a educação em saúde 

ocorre com frequência baixa nestes locais e as equipes responsável pelos grupos não conseguem 

desenvolvê-las adequadamente devido ao acúmulo de atividades e pela falta capacitação para 

conseguir cativar a comunidade e promover o vínculo necessário para efetivação das ações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os grupos HIPERDIA representam ferramentas de grande auxílio no controle de DCNT 

como DM e HAS e na prevenção de complicações que levam a perda de qualidade de vida e da 

autonomia. Desta forma, grandes são os desafios para a conscientização da comunidade sobre a 

importância da participação nesses grupos e seus benefícios para a saúde. Uma estratégia seria a 

maior divulgação dos dias e horários de encontros, seja por cartazes ou divulgação presencial nas 

USF ou, ainda, durante as visitas domiciliares. Novas metodologias que envolvam os 

participantes, como as rodas de conversas auxiliam no protagonismo dos cuidados com a própria 

saúde. Além disso, é importante que os gestores da saúde oportunizem equipes em número 

suficiente para suprir a demanda e proporcionem cursos de formação continuada para as equipes.  

APOIO 

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

da PROEX (Edital 021/2019). 
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