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RESUMO: As transformações sociais e econômicas pelas quais o Brasil vem passando desde o último 
século têm causado mudanças relevantes no perfil morbimortalidade da população. Esse processo se 
explica pela chamada transição demográfica e transição epidemiológica, que resultaram na substituição das 
doenças transmissíveis por doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) e causas externas; deslocamento 
da carga de morbi-mortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos; e transformação de uma 
situação em que predomina a mortalidade para outra na qual a morbidade é dominante. Sendo assim, 
Hipertensão Arterial (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) como DCNT assumiram ônus crescente e preocupante, 
onde ambas são condições prevalentes e importantes problemas de saúde pública, com perda da qualidade 
de vida.  De modo que cerca de 60 a 80% dos casos podem ser tratados na rede básica. Estima-se que a 
prevalência de hipertensos no Brasil é de aproximadamente 20%, sem distinção de sexo e com tendência 
de aumento com a idade, obtendo forte relação com as doenças cardiovasculares. O diabetes Mellitus 
apresenta alta morbi-mortalidade, e calcula-se que no mundo existam 177 milhões de diabéticos e que no 
Brasil em 2025, possam existir cerca de 11 milhões de diabético, o que representa um aumento de mais de 
100% em relação aos atuais 5 milhões. Diante disso, os serviços de saúde têm adotado estratégia para o 
enfrentamento dessas doenças por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) e adesão ao Plano de 
Reorganização de Atenção ao Cliente com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. A ESF é constituída 
como forma de organização e fortalecimento da atenção primária, objetivando ampliar o acesso e qualificar 
as ações da atenção básica, instituindo a utilização da assistência domiciliar à saúde, como forma de 
instrumentalizar os profissionais visando atender as diferentes necessidades de saúde das pessoas. O 
plano tem o propósito de vincular os portadores desses agravos às unidades de saúde, garantindolhes 
acompanhamento e tratamento sistemático. Este estudo tem o objetivo de identificar a qualidade da 
assistência prestada aos pacientes com diabetes e hipertensão pelo Programa Saúde da Família (PSF) das 
Unidades Básica de Saúde do Município de Maringá-PR. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de 
natureza quantitativa. Participarão desta pesquisa aproximadamente 100 sujeitos de ambos os sexos, de 30 
à 70 anos de idade, portadores de diabetes e hipertensão, cadastrados no programa Hiperdia e que tenha 
consultado nos últimos três meses, de 5 unidades básicas de saúde pertencentes à setores censitários que 
se enquadram na categoria sócio-ocupacional tipo médio-inferior definida pelo observatório das metrópoles. 
A coleta de dados será realizada por meio de um questionário estruturado, referente à anamnese realizada, 
o exame físico básico e orientações recebidas pelo profissional médico ou enfermeiro do PSF. O 
questionário será aplicado nos dias de encontro Hiperdia. Os dados serão analisados através de freqüência 
e porcentagem. Espera-se com este trabalho verificar a qualidade da assistência prestada pelo PSF à 
população pesquisada.  
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