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Resumo : 

 Esse artigo trata-se de um relato de experiência sobre um trabalho desenvolvido por 

um grupo de estudante de medicina, na unidade básica de saúde Amélia Richard 

Locatelli, local em que estagiam. O objetivo do trabalho foi de reestruturar e 

reimplementar o programa nacional HIPERDIA, preconizado pelo Ministério da 

Saúde, no ano de 2017. Foi realizada uma atualização dos dados cadastrais dos 

pacientes presentes na área que a unidade abrange, capacitação de funcionários e 

por fim, a prática do programa, que estava sem adesão há mais de um ano no local. 

Com base nos trabalhos revisados e nos cadernos de atenção básica foi elaborado 

uma nova anamnese focada em hipertensos e diabéticos e sugestões de receitas 

para pacientes com tais morbidades. A experiência permitiu maior conhecimento 

sobre a importância do programa pelos novos usuários e sua adesão ao programa.  

Introdução : 

 O HIPERDIA destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores de 

hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do 

Sistema Único de Saúde – SUS, permitindo gerar informação para aquisição, 

dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a todos 

os pacientes cadastrados(Brasília: Ministério da Saúde, 2001). O sistema envia 

dados para o Cartão Nacional de Saúde, funcionalidade que garante a identificação 

única do usuário do Sistema Único de Saúde – SUS. Na UBS Amélia Richard 

Locatelli, o programa teve baixa adesão por um ano e no ano de 2016 deixou de 

acontecer, ainda que houvesse demanda de pacientes hipertensos e diabéticos, 

sobretudo idosos, na região em que está inserida.  

Objetivo : 

 Reestruturar e retomar as atividades do “HIPERDIA” na Unidade Básica de Saúde 

Amélia Richards Locatelli no bairro Santa Paula em São Caetano do Sul, montando 

uma anamnese individualizada para esses pacientes, realizando atividades de 

incentivos a práticas saudáveis, como caminhadas, entregando receitas de 

substituição de sal para hipertensos e de açúcar para diabéticos e capacitando os 



Agentes Comunitários de Saúde e Técnicos de Enfermagem para darem 

continuidade ao projeto.  

Metodologia : 

O trabalho foi realizado durante o primeiro semestre de 2017 na unidade básica de 

saúde Amélia Richard Locatelli pelas alunas do 2o semestre do curso de medicina da 

faculdade municipal de São Caetano do Sul com base nos castrados antigos de 

pacientes com hipertensão e diabetes nas micro áreas cobertas pela UBS. Ainda foi 

usada como uma base de pesquisa para as discussões e elaborações do projeto os 

cadernos da atenção básica Hipertensão Arterial Sistêmica além do de Diabetes 

Mellitus, e o Tratado de Semiologia Médica para a elaboração da anamnese.  

 A partir de discussões em grupo e pesquisas, entendemos que o acompanhamento 

de portadores de patologias crônicas podem evitar o surgimento e progressões das 

complicações reduzindo a mortalidade e sequelas. Uma vez que alunos de 

semestres anteriores do curso de medicina da faculdade municipal de São Caetano 

do Sul já haviam tentado, sem sucesso, reimplantar o HIPERDIA na unidade, 

procuramos dar continuidade e aprimorar o que já havia sido feito. Dentre seus feitos 

estavam a “Carteirinha de Controle do Hiperdia”, um instrumento que fica em posse 

do paciente contendo informações cadastrais e de triagem, além do cadastramento 

de pacientes separado por micro áreas, uma ficha de perguntas gerais, anamnese e 

uma senha para facilitar a entrada na Unidade. Com as pastas referentes aos 

cadastrados no programa, fizemos um levantamento, com ajuda dos Agentes 

Comunitários, para que pudesse ser feita uma busca-ativa na área abrangida, 

atualizando os pacientes que continuavam e novas adesões na nossa região. Ainda, 

aprimoramos a folha de anamnese e reutilizamos as carteirinhas e senhas já feitas. 

Inicialmente estabelecemos uma nova data/horário fixos, procuramos vídeos lúdicos 

e planejamos uma caminhada com os pacientes que aderirem ao projeto. Com a 

ajuda dos Agentes Comunitários, foram entregues convites a 20 pacientes 

abrangendo duas micro áreas de nossa afim de retomar as atividades propostas no 

programa. Ainda, com a ajuda da Nutricionista da Unidade, fizemos um cardápio de 

sugestão da substituição de sal para hipertensos e açúcar para diabéticos, 

entregues após a avaliação dos pacientes.   



Resultados Preliminares : 

 Conseguimos estruturar a retomada do HIPERDIA, agendar a data para dia 5 de 

Junho de 2017 e convidar os pacientes para o projeto e caminhada. Ainda, 

marcamos o próximo HIPERDIA para ser realizado no dia 20 de Junho de 2017. 

Estabelecemos o prazo de 30 dias para retorno dos primeiros pacientes e 

capacitamos os Agentes Comunitários para a continuidade ao projeto. 

Não houve adesão no dia 5 de junho de 2017 e foi feito, portanto, uma palestra na 

sala de espera sobre hipertensão para todos os pacientes lá presentes. Para o dia 

20 de junho de 2017 foi avisado através dos agentes de saúde que seria feita uma 

troca de receitas vencidas àqueles que aderissem ao programa. Após a palestra 

obtivemos uma adesão de livre demanda.  

No dia 20 de junho de 2017,o programa teve uma adesão de 15 usuários sendo que 

3 deles realizaram a troca de receita e o próximo dia para retorno dos pacientes 

ocorrerá mensalmente, a partir dessa data independente da classificação de risco, 

visando aumentar e manter a adesão neste início de projeto.  
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