
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

RASTREAMENTO DE HIPERTENSÃO E DIABETES MELLITUS NA                                                                             

POPULAÇÃO DO BAIRRO VALE AZUL- SARANDI 

 

Carla Craus Móvio1, Fernanda Fernandes Luchetti2, Maria Dalva de Barros 

Carvalho3 

 

1Acadêmica do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá- UNICESUMAR. Paraná. Bolsista PIBIC/UNICESUMAR. 

                                                                                Carlacraus15@gmail.com 

2
 Acadêmica do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá- UNICESUMAR. Paraná. Bolsista PIBIC/UNICESUMAR. 

                                                                              Fernandaluchetti26@gmail.com 

3
Professora do Curso de Medicina da Unicesumar, Centro Universitário de Maringá- UNICESUMAR. Paraná. 

                                                                                  mdbcarvalho@gmail.com  

                                                                                          RESUMO 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são apontadas como uma epidemia em todo o mundo, 
constituindo um sério problema de Saúde Pública. O rastreamento dessas doenças, especialmente em 
populações desassistidas se faz necessário para a início do desenvolvimento de projetos que alterem essa 
realidade. O objetivo desse trabalho é rastrear a população do bairro Vale Azul-Sarandi, Paraná em relação 
aos riscos de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial, sendo um estudo observacional transversal. Os dados 
serão coletados por meio de visitas domiciliares para aferição da pressão e medição da glicemia capilar. Para 
isso serão utilizados: esfigmomanômetros Welch Allyn calibrados, estetoscópio Littman Classic III, lancetas, 
algodão e luvas. As medidas antropométricas serão verificadas com a utilização de fita métrica, balança e 
calculadora. Os dados serão lançados em planilha Excel e depois de tabulados serão submetidos a 
tratamento estatístico descritivo e inferencial em um software a ser ainda escolhido. Os resultados esperados 
são: identificar toda a população de um bairro rural do município de Sarandi em relação às doenças crônicas 
e fatores de risco, e a partir disso propor intervenções para a melhoria das condições de saúde. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs); Fatores de Risco; População 
desassistida;  

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são apontadas como uma 
epidemia em todo o mundo, constituindo um sério problema de Saúde Pública. São 
consideradas DCNTs, as afecções cardiovasculares, como a hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas, o diabetes mellitus (DM), 
desordens mentais e neurológicas e as alterações genéticas. Todas essas doenças 
apresentam em comum, além da cronicidade, a necessidade de cuidado contínuo, de um 
conjunto de políticas públicas e também da sociedade em geral.  A HAS e o DM por si só 
são merecedoras de atenção por serem importantes fatores de morbimortalidade 
cardiovascular. Além disso, afetam diretamente o sistema público com gastos dispendiosos 
de acompanhamento e tratamento dos portadores dessas condições, e com o 
desenvolvimento de ações de promoção e prevenção dessas doenças. Ocorre uma grande 
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defasagem entre as estimativas epidemiológicas e os dados cadastrais coletados de 
pacientes com HAS e DM na Atenção Básica, devido principalmente à baixa efetividade 
das ações de controle desses problemas. Isso reflete um acompanhamento ineficiente por 
parte de gestores e profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento às comunidades.  

Desse modo, o rastreamento dessas doenças crônicas, especialmente em populações 
desassistidas se faz necessário para a início do desenvolvimento de projetos que alterem 
essa realidade. (CARVALHO FILHA, 2014). 

A HAS é uma doença crônica de múltiplas causas, que é definida pelo aumento da 
pressão arterial, sendo os níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Ela relaciona-se, na 
maioria das vezes, com outros órgãos, como o coração, os rins, o encéfalo e os vasos 
sanguíneos, ocasionando diversos problemas que poderão, futuramente, ser fatais. (7ª 
Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 2016). Essa comorbidade, além de 29gerar 

distúrbios cardiovasculares, é um fator de risco para outras afecções, principalmente as 
envolvidas com a cascata de coagulação, como a trombose e outras envolvidas com os 
hábitos dietéticos do indivíduo, como a doença aterosclerótica. (Caderno de Atenção 
Básica, Nº 37, 2013). 

O DM é descrito como um grupo de distúrbios que apresenta a hiperglicemia como 
fenótipo desencadeante. Os fatores que podem contribuir para esse quadro são: a redução 
da secreção de insulina, a diminuição da utilização de glicose pelos tecidos e o aumento da 
glicose circulante no sangue. A partir disso, uma desregulação metabólica se instala 
levando a alterações fisiopatológicas secundárias em diversos órgãos e tecidos, 
especialmente nos olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Essa 
condição juntamente com a HAS é responsável pela primeira causa de mortalidade e de 
hospitalizações no Brasil. Representa ainda o diagnóstico primário em 62,1% dos casos de 
insuficiência renal crônica submetidos à diálise. (ANDRADE,2014). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O objetivo deste trabalho é o rastreamento do diabetes mellitus, da hipertensão 
arterial sistêmica e seus fatores de risco na comunidade Vale Azul em Sarandi-PR.  

Estudos observacionais transversais são estudos de prevalência e tem como foco 
populações bem definidas. Sua característica é que a mensuração é realizada apenas uma 
vez. Os dados são primários, coletados individualmente e utilizados para fundamentar 
políticas públicas pois permite reconhecer grupos vulneráveis, como portadores de DCNT 
de evolução lenta. Neste projeto, os dados serão coletados por meio de visitas domiciliares 
para aferição da pressão arterial (PA), verificação da glicemia capilar e levantamento das 
medidas antropométricas. Para a aferição da PA serão utilizados: esfigmomanômetros 
Welch Allyn calibrados e estetoscópio Littman Classic III. A técnica para essa aferição será 
a recomendada pela 7º Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2016. Os valores de 
parâmetro serão os preconizados pela mesma diretriz.  

 

Valores Pressóricos Para Rastreamento e Diagnóstico de Hipertensão 

 Pressão Sistólica (PS) Pressão Diastólica (PD) 
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Fonte: Parâmetros de tensão arterial da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão 
 

Para a verificação da Glicemia Capilar serão utilizadas: glicosímetro, lancetas, álcool 
70%, algodão, luvas e caixa específica para descarte de material contaminado. A execução 
desta técnica seguirá o procedimento operacional padrão (POP) da Universidade Federal 
de Santa Catarina, descrita a seguir: Separar o material necessário na bandeja, verificar a 
validade da fita reagente e orientar o sujeito sobre o procedimento. Realizar a higienização 
das mãos, calçar as luvas de procedimento. Após isso, ligar o aparelho e posicionar a fita 
e o glicosímetro de modo a facilitar a deposição da gota de sangue no local adequado. 
Segurar a lanceta sem tampa e fazer uma leve pressão na ponta do dedo escolhido para 
melhorar o enchimento capilar. Com a outra mão limpar a área com algodão embebido em 
Álcool 70% e secar o local com algodão limpo e seco.Com a lanceta fazer uma punção na 
ponta do dedo escolhido, preferencialmente na lateral do dedo, onde a dor é minimizada. 
Lancetar o dedo e obter uma gota suficiente para preencher o campo reagente. Pressionar 
o local da punção com algodão até hemostasia. Atentar para pessoas em uso de 
anticoagulantes. Informar o resultado obtido ao sujeito. Desprezar a fita reagente e a 
lanceta na caixa específica para material perfurocortante. Limpar o glicosímetro com 
algodão embebido com solução de álcool e guardá-lo. 

 

Os parâmetros de glicemia capilar serão os utilizados pela Sociedade Brasileira de 
Diabetes (SBD). 

Critérios glicêmicos para rastreio e diagnóstico de DM 

  
Glicose em jejum 

(mg/dL) 
Glicose 2 horas após sobrecarga com 

75 g de glicose (mg/dL) 

Normoglicemia  <100 < 140 

Pré-diabetes ou risco 
aumentado para DM  

≥ 100 e < 126 ≥ 140 e < 200 

Diabetes estabelecido  ≥ 126 ≥ 200 

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018 

As medidas antropométricas serão verificadas com a utilização de fita métrica, 
balança e calculadora. Para medir a altura os sujeitos deverão retirar o calçado, permanecer 
de costas para a parede e será solicitado para se manterem de pé, eretos, com os braços 

Ótima           < 120         <80 

Normal            <130         < 85 

Limítrofe            130 - 139         85 - 89  

Hipertensão estágio 1            140 - 159         90 - 99 

Hipertensão estágio 2            160 - 179         100 - 109  

Hipertensão estágio 3  ≥ 180          ≥110  

Hipertensão sistólica isolada  >140          < 90 
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estendidos ao lado do corpo e com os ombros, o quadril e os tornozelos encostados na 
parede. A cabeça deverá estar erguida, em ângulo reto com o pescoço e olhando para um 
ponto fixo na altura dos olhos. 

Para a mensuração do peso será utilizada uma balança eletrônica portátil, com 
capacidade de 150 quilogramas (kg). A balança será colocada em local iluminado e plano 
e será verificado o botão de ajuste para zerar a balança. O sujeito subirá na balança 
descalço, com o mínimo de roupas grossas e pesadas e permanecerá na balança alguns 
segundos para a anotação do peso. 

Para medir a circunferência da cintura, será colocada a fita métrica em volta do 
abdome na altura da cicatriz umbilical. A fita deve ficar justa, mas não apertada a ponto de 
comprimir. Orientar a pessoa a não encolher a barriga.  

A medida do quadril será realizada passando a fita métrica no maior diâmetro do 
quadril, sobre os trocânteres maiores. A relação cintura-quadril (RCQ) será calculada a 
partir das medidas da cintura e do quadril com o objetivo de verificar o risco de 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O valor será obtido pela divisão do valor da 
cintura pelo valor do quadril. O índice de corte para risco cardiovascular é igual ou maior 
que 0,85 para mulheres e 0,90 para homens. Um número mais alto demonstra maior risco. 
Uma relação de 1,0 ou maior, para qualquer gênero, é considerada "em risco” (PORTAL 
MINISTÉRIO DA SAÚDE,2017). 

Os dados serão lançados em planilha Excel e depois de tabulados serão submetidos 
a tratamento estatístico descritivo e inferencial em um software a ser ainda escolhido. 

Este projeto será submetido ao Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos 
da Unicesumar, de acordo com a Resolução nº 510 de 12 de dezembro de 2016. 
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