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RESUMO 
 
OLIVEIRA, C. A .  O Sistema de Informações HIPERDIA em Guarapuava/PR, 2002 – 
2004, implantação e qualidade das informações. 2005. 108 f. Dissertação (Mestrado). 
Universidade de São Paulo. USP. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/EERP , São 
Paulo, 2005. 
 
Este estudo transversal teve como objetivos: conhecer o sistema HIPERDIA e descrever a 
qualidade das informações contidas na ficha do HIPERDIA em Guarapuava/PR, no período 
de maio de 2002 a novembro de 2004. A coleta de dados deu-se na cidade de 
Guarapuava/PR, no mês de abril de 2005, quando foram pesquisadas 5.500 fichas do 
HIPERDIA, extraímos aleatoriamente 612 amostras do total das fichas, que transcrevemos, 
codificamos com o programa Microsoft EXCEL e apresentamos com o programa estatístico 
Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) for Windows.  
Os resultados mostram que o sistema de informação em saúde HIPERDIA foi criado para 
ajudar na reorganização da assistência às pessoas portadoras de hipertensão arterial e 
diabetes mellitus, tanto no município estudado quanto em âmbito nacional,  estando ainda 
em fase de implantação. Alguns dados considerados obrigatórios deixaram de ser 
informados em algumas fichas por exemplo: raça, escolaridade, estado civil, cintura, peso, 
altura, data da consulta e assinatura do responsável pelo atendimento. Consideramos que a 
omissão destas informações pode interferir, além de não completar, o processamento final 
dos cadastros, influenciando negativamente em possíveis estudos do perfil epidemiológico 
desta população, bem como impossibilitar o acompanhamento e implementação de 
estratégias que poderiam transformar a atual condição clínica desses indivíduos. Sugerimos 
que os responsáveis pelos SIS no Brasil possam oferecer treinamento específico para os 
profissionais envolvidos diretamente com o cadastramento e acompanhamento de 
hipertensos e diabéticos. Outra ação importante seria a avaliação dos SIS, pelo modo como 
a organização da assistência está sendo prestada nos serviços de saúde, bem como pela 
satisfação dos usuários. Com efeito Starfield,(2002,p.597) diz que: “a informatização tornou-
se uma ferramenta epidemiológica que veio com seu potencial para melhorar não apenas a 
atenção clínica, mas também o planejamento, a prestação de serviços e a avaliação dos 
serviços”. 
 
PALAVRAS CHAVES: HIPERDIA; Sistemas de Informação em Saúde; Hipertensão arterial; 
Diabetes mellitus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
   
OLIVEIRA, C. A.  The system of information HIPERDIA in Guarapuava/PR, 2002 - 2004, 
implantation and quality of the information. 2005. 108 f. Dissertation (Master's degree). 
University of São Paulo. USP. School of Enfermagem of Ribeirão Preto/EERP, São Paulo, 
2005.   
   
This traverse study had as objectives: to know the system HIPERDIA and to describe the 
quality of the information contained in the record of HIPERDIA in Guarapuava/PR, in the 
period of May of 2002 to November of 2004. The collection of data happened in the city of 
Guarapuava/PR, in the month of April of 2005, when they were researched 5.500 records of 
HIPERDIA, being sampled in aleatory way 612 of this total of records, which were transcribed 
for the program Microsoft EXCEL and codified and presented being used the statistical 
program Statistical Package it Goes Social The Sciences (SPSS) it goes Windows.    
The results show that the system of information in health HIPERDIA was created to help in 
the reorganization of the attention to the people bearers of arterial hypertension and diabetes 
mellitus, so much in the studied municipal district as in national ambit, being still in 
implantation phase. Some data considered obligatory they stopped being informed in some 
records: race, education, civil status, waist, weight, height, dates of the consultation and 
signature of the responsible for the attendance. We considered that the omission of these 
information can interfere, besides not completing the final processing of the cadasters, 
influencing negatively in possible studies of the epidemic profile of this population, as well as 
to disable the accompaniment and implantation of strategies that could transform those 
individuals' current clinical condition. We suggested that the responsible for SIS in Brazil can 
offer specific training for the professionals involved directly with the registration and 
hipertensos accompaniment and diabetics. Another important action would be the evaluation 
of SIS, for the way as the organization of the attendance is being rendered in the services of 
health as well as for the users' satisfaction. Since Starfield,(2002,p.597) says that: the 
development of the computer science became an epidemic tool that it came with your 
potential to not just improve the clinical attention, but also the planning, the services rendered 
and the evaluation of the services ".   
   
KEY WORDS: HIPERDIA; Systems of Information in Health; Arterial hypertension; Diabetes 
mellitus.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
     
OLIVEIRA, C. A. El sistema de información HIPERDIA en Guarapuava/PR, 2002 - 2004, 
implantación y calidad de la información. 2005. 108 f. La Disertación (Del Maestro). La 
Universidad de São Paulo. USP. La escuela de Enfermagem de Ribeirão Preto/EERP, São 
Paulo, 2005.     
     
Este estudio atravesado tenía como los objetivos: saber el sistema HIPERDIA y describir la 
calidad de la información contuvieron en el registro de HIPERDIA en Guarapuava/PR, en el 
periodo de mayo de 2002 a noviembre de 2004. La colección de datos pasó en la ciudad de 
Guarapuava/PR, en el mes de abril de 2005, cuando ellos se investigaron 5.500 archivos de 
HIPERDIA, probándose de la manera 612 aleatoria de este total de archivos que se 
transcribieron para el programa Microsoft EXCEL y se codificaron y presentaron al ser usó el 
programa estadístico el Paquete Estadístico Va Social Las Ciencias (SPSS) va Windows.      
La muestra de los resultados que el sistema de información en la salud HIPERDIA fue creado 
para ayudar en la reorganización de la atención a los portadores de las personas de 
hipertensión arterial y mellitus de la diabetes, tanto en el distrito municipal estudiado como en 
el ámbito nacional, todavía estando en la fase de implantación. Algunos datos consideraron 
obligatorios que ellos detuvieron al ser informado en algunos archivos: corra, educación, 
estado civil, la cintura, el peso, la altura, las fechas de la consultación y firma del responsable 
para la asistencia. Nosotros consideramos que la omisión de éstos que la información puede 
interferir, además de no completar el último proceso de los catastros, que influencia 
negativamente en los posibles estudios del perfil epidémico de esta población, así como para 
desactivar el acompañamiento e implantación de estrategias que podrían transformar la 
condición clínica actual de esos individuos. Nosotros sugerimos que el responsable para SIS 
en Brasil los entrenamientos específicos pueden ofrecer para los profesionales involucrados 
directamente con el registro y acompañamiento del hipertensos y diabéticos. Otra acción 
importante sería la evaluación de SIS, para la manera como la organización de la asistencia 
está dándose en los servicios de salud así como para la satisfacción de los usuarios. Desde 
Starfield,(2002,p.597) dice eso: el desarrollo de la informática se volvió una herramienta 
epidémica que no vino con su potencial a sólo mejore la atención clínica, pero también la 
planificación, los servicios dieron y la evaluación de los servicios."     
     
PALABRAS CLAVES: HIPERDIA;  Sistemas de Información en la Salud; Hipertensión 
arterial; Diabetes  mellitus.      
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APRESENTAÇÃO  

 
 

“Uma longa viagem começa com um único passo.” 
(Lao Tsé)  

 

                                                                                                              

O interesse pela realização deste estudo surgiu durante a minha atuação em um 

estágio extracurricular do 4°ano de Enfermagem, do Centro de Estudos Superiores de 

Londrina  (CESULON) durante o ano de 1998, no Centro Social da Paróquia Coração de 

Maria, região central de Londrina/Pr, onde foram realizados atendimentos a hipertensos, 

diabéticos e portadores de úlceras de membros inferiores (MMII). A sistematização baseou-

se na aplicação da consulta de enfermagem em todos os atendimentos oferecidos à 

comunidade.  Após a formatura da graduação senti a necessidade de continuar aplicando 

meus conhecimentos, principalmente pelo fato de valorizar a autonomia do enfermeiro e, por 

ter aquele serviço a carência de profissionais que pudessem dedicar algum momento de sua 

vida para a filantropia. 

Um outro fator que me estimulou a continuar os atendimentos na paróquia foi o ter 

ingressado no ano de 1999, no curso de especialização em Saúde Coletiva na instituição 

onde me formei. A pós–graduação foi importante, pois me deu a oportunidade de discutir 

assuntos ligados à saúde  pública com outros profissionais da área da saúde: nutricionistas, 

psicólogos, fisioterapeutas, médicos, assistentes sociais, etc. 

Na mesma ocasião em que conclui o curso de graduação e iniciei a 

especialização, criou-se um projeto, coordenado por mim, que contava com a participação de 

mais uma enfermeira recém-formada e uma acadêmica do 4º ano de Enfermagem da 

Universidade Estadual de Londrina–UEL. O projeto recebeu o nome de Educação e 



Monitorização da Pressão Arterial (EMPA). Durante a realização do EMPA foram realizadas 

várias atividades como consultas de enfermagem, avaliação das pessoas por outros 

profissionais: nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, médicos  etc,) e  ações educativas  

individuais e coletivas. 

 O bom êxito do projeto EMPA me mostrou a possibilidade de tornar ainda mais 

abrangentes estes atendimentos, além de me permitir organizar os serviços de saúde, por 

meio de ações que atendessem grupos de maior risco, como é o caso dos hipertensos, 

cardiopatas, diabéticos, idosos, portadores de neoplasias, e, com isso ajudar na 

transformação da realidade da saúde da população em minha área de atuação.  Durante os 

dois anos de atuação na paróquia (graduação e projeto EMPA), fui observando que muitas 

pessoas, que procuravam o serviço para aferição da pressão arterial, muitas vezes não 

sabiam que eram hipertensas ou que tinham alterações importantes nos seus valores 

pressóricos, ou não davam importância aos fatores de risco associados, bem como 

desconheciam sua condição clínica geral. Outras pessoas já tinham o diagnóstico da 

patologia, entretanto, não faziam acompanhamento adequado, por  não terem informações 

suficientes ou por não terem acesso aos serviços ou ainda por não estarem realmente 

sensibilizadas ou não se importarem com a necessidade da sistematização  dos 

atendimentos.  

Foi a partir do desenvolvimento de atividades nas unidades de saúde que eu 

como docente colaborador na Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), 

localizada na cidade de Guarapuava/PR, interessei – me em realizar um levantamento mais 

abrangente sobre as condições dos hipertensos e diabéticos dessa cidade e em verificar 

como é trabalhada a informação sobre essas pessoas.  



Esta pesquisa ajudou na  reflexão sobre a reorganização dos serviços de 

atendimento de hipertensos e diabéticos tanto em Guarapuava/PR quanto em âmbito 

nacional  e poderá, futuramente, subsidiar outros estudos e auxiliar  os órgãos responsáveis 

pelo processamento dos dados informando como está acontecendo a implantação de 

sistemas  de informação em saúde, principalmente aqueles relacionados às pessoas 

hipertensas e diabéticas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

“Grandes realizações são possíveis quando se 
dá atenção aos pequenos começos.” ( Lao Tsé ) 

 
Por inúmeros fatores, a compreensão da transição demográfica no Brasil é, 

de um modo mais abrangente, relacionada ao aumento da população com mais de 65 

anos e diminuição da população mais jovem, com 25 anos ou menos. Todo esse 

processo é uma conseqüência do comportamento de algumas variáveis que interferem 

no aumento do processo de envelhecimento da população geral, resultando 

conseqüentemente em uma maior proporção de velhos em relação aos jovens. Para 

Laurenti (1990, p.5), a transição demográfica revela que: 

(...) a composição de uma população, em um determinado momento é 
resultante do comportamento da mortalidade e da fecundidade (...). Outro fator 
que interfere na constituição da população além da mortalidade e da 
fecundidade é a migração, que acontece devido ao deslocamento de 
populações de uma determinada região para outra. 
 

A redução da mortalidade, particularmente entre os mais jovens, vai fazer 

com que estes alcancem idades mais avançadas mas é preciso dizer que, para o 

envelhecimento da população, é muito importante o comportamento da fecundidade.   

Portanto, é possível que uma queda na mortalidade geral não altere, por si 

só, a transição populacional para idades mais avançadas, ou seja, o seu 

envelhecimento não estaria, necessariamente, dependente daquela redução. Podemos 

então dizer que o que importa decisivamente para o envelhecimento de uma população 

é a queda da fecundidade.  

O processo de transição demográfica no Brasil consolida – se , na década de 
1960 , com o início da queda da fecundidade: em 1960 , a taxa de fecundidade 
total era de 6,3 filhos por mulher; em 1980   era de 4,0 ; e chega   em 1990 , a 
menos de três filhos por mulher . A utilização de métodos anticoncepcionais  
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pelas mulheres levou à uma queda  rápida da fecundidade que em trinta anos 
reduziu – se em mais de 50%  (BARATA, 1997, p.190).   
 
 

No Brasil, a partir da década de 60, as mulheres começaram a utilizar os 

métodos contraceptivos como maneira de prevenir a gravidez e, em decorrência da 

eficácia de 98%, já comprovada, principalmente a dos anticoncepcionais orais, houve 

uma diminuição importante nas taxas de natalidade no país. Para o Ministério da Saúde 

do Brasil (MS) (2001, p.16) “Os métodos contraceptivos provocaram mudanças 

qualitativas na vida da mulher a partir dos anos 60, favorecendo a vivência da 

sexualidade sem o ônus da gravidez indesejada”.  

As taxas de natalidade também foram influenciadas pela esterilização de 17% 
das mulheres de 15 a 49 anos (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), suplemento sobre anticoncepção da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) 1986), muitas vezes realizada de maneira 
involuntária, sem o conhecimento da mulher, tal como pela prática do 
abortamento, que, segundo estimativas do Instituto Alan Guttmacher, chega a 
cerca de 1,5 milhões por ano no Brasil. (BARATA, 1997, p.190).  
 

Tanto a prática da anticoncepção cirúrgica (laqueadura), por muito tempo 

usada de forma indiscriminada por profissionais e mulheres, quanto o alto número de 

abortos  desempenharam importante papel nas taxas de natalidade no Brasil.   

Podemos supor que, ao comentarmos sobre métodos contraceptivos, 

estamos também nos referindo a normatizações e programas governamentais que, ao 

serem adotados, sofreram interferências importantes de organizações                 

não-governamentais que desenvolviam e desenvolvem programas de planejamento 

familiar, os quais nem sempre respeitam a autodeterminação da mulher ou do casal. 

Em relação aos métodos contraceptivos, Ruzzon (1988, p.63), comenta: 

(...) os programas governamentais surgem com a proposta de se melhorar a 
política demográfica, respeitar da decisão sobre o controle de natalidade, 
diminuir a mortalidade no país, principalmente a infantil, promover a integração 
de grupos sociais, equilibrar crescimentos regionais, incorporar ao progresso os 
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grandes vazios do país e promover o crescimento harmonioso dos setores 
urbano e rural. 
 

Também podemos afirmar que a queda da mortalidade e da fecundidade 

está associada à saúde da população brasileira, tanto por seu efeito sobre a estrutura 

etária da população, que envelhece, favorecendo ou não a ocorrência de doenças 

crônicas e degenerativas, quanto pelas repercussões que os métodos contraceptivos 

têm sobre a saúde da população feminina. Para Wong e Moreira (2000), tanto no Brasil 

como no México a queda da fecundidade foi das mais velozes, especialmente no 

período de 1970 a 1975, considerado do declínio da fecundidade, regiões nas quais 

encontramos num período de 20 anos uma queda de quase 50%. 

Estes autores comentam que o característico na América Latina e Caribe 

talvez não seja o volume de idosos, relativamente pequeno, quando comparado ao da 

Ásia, nem a importância relativa deste efetivo humano, mas sim a velocidade com que a 

população envelhece. 

Kalache et al. (1987) e Laurenti (1990), concordam  que o aumento atual do 

número de pessoas idosas em países menos desenvolvidos é decorrente do alto 

número de nascimentos durante as primeiras décadas do século XX, associado a um 

progressivo decréscimo nas taxas de mortalidade. O processo é, portanto dinâmico, ou 

seja, para que uma população envelheça é necessário primeiro que nasçam muitas 

crianças, e em contrapartida, que as mesmas sobrevivam até idades avançadas e que 

atuem também para  a diminuição do número de nascimentos.  

A Tabela 1 abaixo, mostra a distribuição proporcional (%) da população, 

segundo grandes grupos etários – Brasil, 1970, 1980, 1991 e 2000. 
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Tabela 1 – Brasil: Distribuição proporcional (%) da população, segundo grandes grupos etários – 1970, 
1980, 1991 e 2000. 
Grupo etário (anos) Ano de recenseamento 

                   1970                 1980                1991         2000

0 – 14 

15 – 59 

60 ou + 

Total 

  42,10

  52,83

   5,07

100,00

  38,24 

  55,69 

    6,07 

100,00 

34,73 

57,97 

  7,30 

100,00 

29,60

61,84

 8,56

  100,00

Fonte: IBGE (1970, 1980, 1991, 2000). 
 

Um outro fator que pode interferir nas mudanças do perfil demográfico são as 

mudanças no perfil epidemiológico, visto que, com o aumento da população idosa, 

podem aumentar as condições crônicas e, conseqüentemente, os custos dos sistemas 

de saúde com esta parcela da população. 

Em todo mundo as taxas de natalidade estão recuando, as expectativas de 

vida avançando e as populações envelhecendo. Com isso as pessoas estão vivendo 

mais, sendo esta transformação devidas em parte, ao avanço científico e tecnológico, 

bem como à melhora nos parâmetros da saúde pública, ao longo dos últimos anos. 

Uma conseqüência dessa mudança  demográfica é o aumento concomitante na 

incidência e prevalência de problemas crônicos de saúde , segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), (2002).   

Assim, de acordo com a OMS (2002, p.19), “enquanto há uma queda na taxa 

de mortalidade infantil e um aumento nas expectativas de vida e na possibilidade de 

exposição ao risco de problemas crônicos, as condições crônicas tornam–se mais 

expressivas”. 

Vários autores trazem discussões sobre a relação entre transição 

demográfica e epidemiológica; Laurenti (1990),por sua vez, esclarece que: 
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Concomitantes com as mudanças na composição populacional, ocasionada 

pela transição demográfica, também ocorreram mudanças na incidência e na 

prevalência de doenças bem como nas principais causas de morte, particularmente em 

conseqüência do declínio da mortalidade durante longo período de tempo. Essas 

alterações deram origem ao conceito de transição epidemiológica. 

Esse conceito refere-se a uma mudança e pressupõe uma evolução gradual 

dos problemas de saúde, caracterizada até então por alta incidência, prevalência e 

mortalidade por doenças infecciosas, para um estado em que passariam a predominar 

as doenças não–infecciosas, particularmente as cardiovasculares, as neoplasias 

malignas, e causas externas, transtornos mentais, diabetes mellitus (DM), hipertensão 

arterial e outras doenças crônicas degenerativas. 

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2000), o perfil 

epidemiológico do Brasil, nas últimas quatro décadas, vem acompanhando uma 

tendência mundial. Assim, a morbimortalidade por doenças infecciosas transmissíveis 

vem declinando e paralelamente a isso, há uma elevação progressiva da 

morbimortalidade pelas doenças e agravos não-transmissíveis. Para Fló (2002, p.1). 

 A transição epidemiológica observada na população brasileira, devida ao 
menos em parte à diminuição da fecundidade e aumento da expectativa de 
vida, permite projeções como a que prevê que haverá em 2025 cerca de 34 
milhões de indivíduos com 60 anos ou mais (o que corresponderá a 13,8% da 
população), ao lado de 61 milhões de indivíduos com menos de 16 anos (cerca 
de 24,6% da população) e 152  milhões de pessoas entre 15 e 59 anos (61,6%) 
. Prevê – se ainda que em 2020 a expectativa de vida ao nascimento se 
aproximará de 75,5 anos. É sabido que nesse perfil populacional aumenta a 
prevalência de doenças crônico-degenerativas, principais geradoras de 
incapacidades e dependência, o que leva esse extrato da população a 
demandar recursos de saúde, como terapias de reabilitação, assistência 
domiciliar e institucionalização por períodos [...] mais longos quanto seja a 
expectativa de vida e piores as condições de saúde. 
 

Corroborando esta discussão, Veras et al. (1987, p.225), comentam em seus 

estudos que: 
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A população idosa, que está aumentando cada vez mais, além de estar sendo 
influenciada por várias mudanças na sociedade (movimentos de urbanização, 
transformações geográficas, transformações demográficas, tecnologia 
excludente para o trabalho, falta de espaço na cidade, viuvez, etc), também vai 
apresentar (em 80 % dos casos) pelo menos uma doença crônica após atingir a 
terceira idade. 
 

Diante dos vários estudos epidemiológicos, é evidente o crescimento  das 

patologias consideradas crônicas em detrimento das patologias infecciosas e 

parasitárias, o que não diminui a responsabilidade dos serviços de saúde que devem 

continuar acompanhando as doenças transmissíveis, pois,  apesar de um menor 

impacto em algumas regiões, sempre existiram e continuarão existindo tais patologias, 

principalmente em países em desenvolvimento ou em locais onde o perfil               

sócio-econômico da população é desfavorável.  

E apesar da morbimortalidade no Brasil estar, atualmente, mais relacionada às 
doenças crônicas, o problema das doenças infecciosas continua merecendo 
preocupação. Após a década de 60, os avanços da ciência biomédica e a 
implementação de medidas de promoção e prevenção de doenças, levaram a 
redução de várias doenças transmissíveis, todavia algumas dessas doenças 
continuam a representar importante problema de saúde pública. Assim, o Brasil 
enfrenta um duplo problema: o impacto do crescimento da morbimortalidade 
das doenças e agravos não transmissíveis sem, no entanto, poder descuidar do 
enfrentamento das doenças infecciosas agudas, da desnutrição e de problemas 
relacionados à saúde materna (FUNASA, 2000, p.1).  
 

Alguns fatores têm contribuído para o surgimento destas condições crônicas: 

urbanização, situação econômica desfavorável, saúde ambiental comprometida, 

sedentarismo, uso crescente de drogas ilícitas, falta de acesso aos serviços de saúde, 

desnutrição infantil e gestacional e a comercialização de produtos nocivos à saúde, 

como álcool e cigarro.(OMS, 2002, p.10). 

Para Laurenti (1990), sempre que houver uma diminuição da mortalidade, 

esta trará consigo um aumento da morbidade, pois algumas doenças que antes eram 

caracterizadas como agudas e de alta letalidade passarão a ter longa duração, o que 
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gerará um aumento de doenças na população, especialmente entre as pessoas de 

idades mais avançadas.  

Wong e Moreira (2000), entendem que muitos países, desenvolvidos ou não, 

experimentam, junto com o processo de envelhecimento populacional, os altos custos 

da assistência, estando incluída neste rol a busca de soluções para as questões de 

ordem educacional, econômica, sociail e cultural que, na opinião destes autores, devem 

ser consideradas e avaliadas. Para Veras (1988, p.384), existe no Brasil uma série de 

fatores que beneficiariam o envelhecimento: 

a melhoria nutricional, elevação dos níveis de higiene pessoal, melhores 
condições sanitárias em geral e, particularmente, condições ambientais no 
trabalho e nas residências muito mais adequadas que anteriormente, levaram a 
uma acentuada redução nas taxas de mortalidade, principalmente nos primeiros 
anos de vida.  
 

Segundo Kalache et al. (1987), para o período entre 1950 e 2025, o aumento 

da população idosa no Brasil será da ordem de 15 vezes, sendo o crescimento para a 

população, como um todo, de não mais que cinco vezes para o mesmo período. De 

acordo com o autor, este aumento colocará o Brasil em sexto lugar no número de 

idosos, em termos absolutos, no ano de 2025.  

 
Com o aumento do número de pessoas idosas também aumentam as 
necessidades de recursos para atender a suas necessidades específicas. Em 
termos de saúde, o aumento de idosos em uma população se traduz em um 
maior número de problemas de longa duração, que com freqüência dependem 
de intervenções custosas envolvendo tecnologia complexa, para um cuidado 
adequado. Gradualmente se estabelece uma competição por recursos: de um 
lado problemas prementes, com alta mortalidade infantil ou desnutrição, de 
outro um número crescente de diabéticos, acidentes vasculares cerebrais(AVC) 
ou demência senil  (KALACHE  et al. 1987, p.206).  
 

Reforçando esta discussão, Lessa (1995, p.203), comenta:  
  

O aumento progressivo, em poucas décadas, de dois, três, cinco ou mais anos 
na expectativa de vida de um contingente de idosos implica (não 
necessariamente) aumento da morbidade, ou melhor, da polimorbidade por 
doenças crônicas não – transmissíveis, comuns nas idades avançadas. Muitas 
dessas patologias são parciais ou totalmente incapacitantes e, neste contexto, 
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são representadas, dentre tantas outras, por: doenças cardiovasculares, 
seqüelas de doenças cerebrovasculares, osteoarticulares, diabetes mellitus, 
conseqüências da osteoporose e as doenças psicoorgânicas.  
 
 

Apesar da transição demográfica apresentar diminuição da fecundidade e da 

mortalidade (principalmente a infantil) trazendo benefícios à população, também 

anuncia a transformação quanto ao perfil epidemiológico das populações (transição 

epidemiológica), já que a transição demográfica leva a um aumento da expectativa de 

vida e, conseqüentemente, quanto ao aumento da população idosa. Com esse 

processo de envelhecimento da população, também aumentam, não necessariamente 

na mesma proporção, a carga de morbidade.  

Veras (1987, p.231), comenta que, “apesar de alguns idosos dos países 

desenvolvidos serem razoavelmente saudáveis e estarem morando independentemente 

em suas comunidades, 80% deles experimentam pelo menos uma forma de doença 

crônica”. 

Ser portador de uma patologia crônica na terceira idade também requer 

cuidados mais específicos, já que os fatores de risco também têm aumentado. Portanto, 

a transição demográfica e a transição epidemiológica acontecem praticamente em 

períodos simultâneos, pois, quando o panorama demográfico muda, o epidemiológico 

também se transforma.  

Para os serviços de saúde, o processo de transição, revela, com o aumento 

da população idosa, uma alta prevalência de doenças crônicas, necessitando que estes 

serviços se organizem para atender a esta demanda quanto à prevenção com ações 

que visem diminuir a morbidade e preservar as capacidades funcionais: terapias de 
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reabilitação, assistência domiciliar, internação hospitalar e investimentos em prevenção 

de incapacidades funcionais. 

Com o aumento da esperança de vida na terceira idade, algumas doenças 
comuns em regiões com estrutura jovem, tenderão a aumentar se o 
comportamento preventivo não mudar. Isto é, as atuais mortes por causas 
evitáveis podem ser razoavelmente adiadas através da generalização de 
práticas preventivas, entre elas, mudanças comportamentais e em hábitos 
alimentares, combate ao tabagismo e sedentarismo.(WONG e MOREIRA 2000, 
p.26). 
 

Outro fator a ser considerado em relação às transformações ocorridas pela 

transição demográfica e epidemiológica, tanto nos países desenvolvidos quanto nos 

subdesenvolvidos nos últimos 40 anos, é o aumento considerável da taxa de doenças 

não-transmissíveis em relação às transmissíveis.  

Em países em desenvolvimento como o Brasil, o aumento das doenças 

crônicas é maior do que nos países desenvolvidos, sendo esta situação definida pelas 

condições socioeconômicas e, culturais e pelos sistemas de saúde.  

Estudos realizados por Laurenti (1990); Lessa (1995); OMS (2003) revelam 

que existe uma multiplicação de enfermidades crônicas como HA, DM, doenças 

cardíacas, AVC, câncer, depressão, esquizofrenia, cegueira, amputação, asma. Para os 

autores, associadas à ocorrência destas doenças e corroborando-as, existem crises 

que são impostas pela sociedade: crise na família, crise de valores, crise política, crise 

religiosa, crise econômica, entre outras. Todas estas situações influenciam e 

comprometem a saúde do ser humano.  

A relação entre a mudança do perfil demográfico e epidemiológico e O 

conseqüente aumento e desenvolvimento de condições crônicas da população, 

especialmente nos países em desenvolvimento, remetem aos serviços de saúde a 

competência de reorganização e gerenciamento de seus principais problemas, 
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priorizados nesta pesquisa com HA e DM. Essas duas patologias juntas são graves 

fatores desencadeantes de doenças cérebro-vasculares e doenças coronarianas (ou 

doença isquêmica cardíaca e infarto agudo do miocárdio (IAM)). 

Cabe, então, às três esferas de governo federal, estadual e municipal, 

responsáveis pelos serviços de saúde, investir em ações que possam transformar esta 

realidade, através de políticas que possam melhorar os índices tanto de morbidade 

como de mortalidade.  

Uma das possibilidades seria a implantação de sistemas de informação em 

saúde (SIS) que possam ajudar no acompanhamento dos portadores de HA e DM, já 

que, se os profissionais de saúde tivessem acesso a um cadastro onde constariam 

dados como: nome do usuário, algum documento que o identificasse, endereço, dados 

clínicos do paciente (podendo constar condições crônicas, incapacidades físicas, 

funcionais e mental, fatores de risco e presença de complicações), tratamento 

medicamentoso ou alternativo, etc, com as principais informações sobre os indicadores 

das condições de saúde desses pacientes, a abordagem seria mais direcionada e os 

resultados da assistência prestada seria com certeza mais positivos.  

Todo esse conhecimento sobre os hipertensos e diabéticos ajudaria nas 

discussões dos profissionais envolvidos no cuidado, ou seja: técnicos em informática, 

os auxiliares administrativos, agentes comunitários de saúde (ACS), auxiliares de 

enfermagem, enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os 

psicólogos e outros. 
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2 OBJETIVOS 

“Insistir é teimosia; persistir é resolução.” 
(Jacinto Benevente) 

 
 

  Conhecer o Sistema HIPERDIA de Guarapuava Paraná (PR). 

 Descrever a qualidade das informações contidas na ficha do HIPERDIA em 

Guarapuava/PR, no período de maio de 2002 até novembro de 2004. 
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3 DELIMITACAO DO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO 

“Todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho.” 
(Jonathan Swift, escritor inglês do século 18.) 

 

 

Duas patologias  HA e DM, merecem destaque como as principais condições 

crônicas próprias dos idosos. São patologias que afetam outros segmentos da 

população, com altos índices de morbidade e mortalidade, além dos fatores de risco e 

presença de complicações correlacionadas, as quais, com o passar dos anos, estão 

ocorrendo cada vez com mais freqüência e onerando financeiramente os 

estabelecimentos de saúde, também requerendo por isso o acompanhamento e a 

retroalimentação de algum tipo de sistema que propicie a disponibilização de 

informações referentes às condições de saúde dos hipertensos e diabéticos. 

Essa providência torna-se necessária para que tanto os profissionais ligados 

diretamente  à atenção, quanto os gestores de todas as esferas de governo e a 

comunidade tenham  acesso aos dados, com as devidas restrições e cuidado através 

de medidas de garantia da privacidade das informações, e com isso possam realizar 

uma avaliação permanente (por meio de relatórios sem identificação dos usuários), da 

situação desses dois problemas crônicos fundamentais.  

Uma observação importante quanto ao sigilo é que a unidade de referência 

do portador de HA e DM, ou seja, o serviço básico de saúde que o acompanha em 

relação a sua patologia, detém seus principais dados clínicos documentados em 

prontuários e por isso deve preserva-los, só os utilizando para fins de monitoramento 

das condições de saúde e intervenções realmente necessárias, que deverão ser 
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realizados pelos profissionais devidamente amparados legalmente para isso, os quais 

só devem aproveitar esses dados para trazer benefícios ao estado de saúde dos 

hipertensos e diabéticos acompanhados. 

 

 

3.1  HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

A HA é uma patologia de alta prevalência no mundo, causadora de sérias 

complicações cardiovasculares. Tornando – se um sério problema de saúde pública, 

porque vem sendo responsável pela elevação dos índices de morbimortalidade, e pelos 

altos custos referentes ao tratamento tanto na rede privada quanto na rede pública e 

com isso tem suscitado discussões quanto à necessidade de rever as estratégias 

implementadas, para que se consiga mudar este quadro. No Brasil, as doenças 

cardiovasculares aparecem como a primeira causa de morte, e a HA é um dos mais 

importantes fatores de risco de desenvolvimento destas cardiopatias. Assim entendem 

Amodeo (2000); Brandão (2003); Brasil (2004) e FUNASA (2000).  

Miguel Júnior (1997, p.201) conceitua a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

como “a situação clínica em que os níveis de pressão arterial sistêmica ficam acima do 

normal definido pela OMS, ou seja, 150 mmHg de Pressão Arterial Sistólica (PAS) e 90 

mmHg de Pressão Arterial Diastólica (PAD).” 

Referem as IV DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

(2002, p.1): 

Quando se avalia diagnóstico e classificação da HA, qualquer número é 
arbitrário, qualquer classificação é insuficiente, devendo – se considerar no 
diagnóstico da hipertensão, além dos níveis tensionais, os fatores de risco, a 
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lesão de órgãos – alvo e as comorbidades associadas. Há necessidade de 
extrema cautela antes de rotular algum paciente como sendo hipertenso, tanto 
pelo risco de falso – positivo como pela repercussão na própria saúde do 
indivíduo e o custo social resultante. 
 

Portanto, antes da definição do diagnóstico de HA, os níveis pressóricos 

devem ser mensurados mais de uma vez e em horários diferentes do dia, para que se 

tenha uma média confiável e se conheçam as variações que poderão ocorrer, além da 

avaliação de outros fatores durante um determinado tempo, já que existe uma série de 

situações que podem interferir nos valores tensionais.   

Conforme o III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (1998, p.1) a 

hipertensão arterial é uma entidade clínica multifatorial, é considerada como 
síndrome caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados, 
associados a alterações metabólicas e hormonais e a fenômenos tróficos 
(hipertrofias cardíaca e vascula). A prevalência da hipertensão arterial é 
elevada, estimando – se que cerca de 15% a 20% da população brasileira 
adulta possa ser rotulada como hipertensa. Embora predomine na fase adulta, 
sua prevalência em crianças e adolescentes não é desprezível. 

 
Para Nobre e Lima (2000, p.303), “a compreensão da hipertensão arterial 

não deve ser entendida somente como uma condição clínica de cifras tensionais 

elevadas, mas sim dentro de um quadro sindrômico, que inclui alterações 

hemodinâmicas, tróficas e metabólicas”. 

Brandão et al. (2003, p.7), referem: 

Os hipertensos principalmente aqueles com fatores predisponentes (distúrbios 
emocionais, ingestão excessiva de álcool, café, fumo, medicações estimulantes, 
idade, sexo, raça, obesidade, vida sedentária, sal e os que não receberam 
orientações adequadas, estão sujeitos a complicações, pois existe a relação 
direta entre hipertensão e outras doenças como : insuficiência renal crônica , 
diabetes , distúrbios visuais , infarto agudo do miocárdio , acidente vascular 
cerebral  , é inquestionável e na maioria das vezes , evitáveis com o controle e 
manutenção dos níveis pressóricos da pressão arterial através da verificação 
periódica e outras atividades . 
 

 Existem dados que mostram que nem todos os hipertensos (20%) sabem 

realmente da existência desta doença, e dos que sabem, somente 40% permanecem 

em tratamento por um período inferior a 4 anos e apenas 1/3 destes alcançam níveis de 
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pressão arterial considerados satisfatórios. Portanto, do total de hipertensos 4% a 12% 

atingem níveis de controle da pressão arterial indicando falhas no sistema de atenção 

e, conseqüentemente, baixa eficácia de intervenção.  (MIGUEL JUNIOR, 1997); 

(BRASIL, 2001). 

A necessidade de implantação de ações programáticas para o controle da 

HA pode ainda ser justificada pelos seguintes dados do documento: IV Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão, 2002: (IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2002): 

a) Estima – se que de 12,3% a 35,9% (em diferentes regiões) dos brasileiros 

adultos com 20 anos ou mais são hipertensos e que a HA, associada a outros fatores 

de risco, está relacionada a cerca de 2/3 dos óbitos causados por doenças circulatórias, 

doenças isquêmicas do coração e doenças cerebrovasculares, 

b) A mortalidade por doenças do aparelho circulatório representou 27% dos 

óbitos em 2000, entre todas as idades, nas capitais brasileiras, 

c) A HA foi a terceira causa de internação hospitalar, entre as doenças 

cardiovasculares no Brasil, de 1998 a 2001. 

d) Segundo os dados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a 

HA e a doença hipertensiva ocuparam o segundo e o quarto lugares, respectivamente, 

de exames médico – pericial que geraram afastamento temporário ou definitivo do 

trabalho. 

Segundo Nobre e Lima (2000), a HA pode ser classificada em HA primária: 

aquela sem uma única causa definida, com múltiplos fatores envolvidos e importantes 

componentes genéticos (familiar), e secundária, que ocorre com a manifestação de uma 

doença conhecida ou do uso de medicamentos com marcada ação hipertensiva, dentre 

essas doenças podemos citar: doenças renais e do trato urinário: pielonefrite crônica, 
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glomerulonefrite, rim policístico, etc; doença obstrutiva das artérias renais (hipertensão 

renovascular); coartação da aorta; feocromocitoma; síndrome de Cushing;  

hiperaldosteronismo;  pré – eclâmpsia e eclâmpsia;  hipertireoidismo e hipotireoidismo; 

doença óssea de Paget; e outras condições que afetam o sistema nervoso central 

(SNC);  medicamentos: uso contínuo de anticoncepcional oral, corticosteróides, 

vasoconstritores nasais ou sistêmicos, antidepressivos trícíclicos, antiinflamatórios não 

hormonais, etc. 

A Tabela 2 mostra a classificação da pressão arterial, segundo valores da 

pressão sistólica e diastólica em mmHg, Brasil, 2002. 

 

Tabela 2 – Classificação da pressão arterial, em indivíduos maiores de 18 anos, segundo valores da 
pressão sistólica e diastólica em mmHg, Brasil, 2002. 
 

 

Classificação 

 

Pressão sistólica (mmHg) 

 

Pressão diastólica (mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal 

Limítrofe 

Hipertensão 

Estágio 1 (Leve) 

Estágio 2 (Moderada) 

Estágio 3 (Grave) 

Sistólica isolada 

< 130 

130 – 139 

 

140 – 159 

160 – 179 

>  180 

>  140 

< 85 

85 – 89 

 

90 – 99 

100 – 109 

> 110 

> 90 

O valor mais alto da pressão arterial sistólica ou diastólica estabelece o estágio do 
quadro hipertensivo. Quando as pressões sistólica e diastólica situam – se em categorias 
diferentes, a maior deve ser utilizada para classificação do estágio. 

      Fonte: IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensao Arterial. Campos do Jordao /São Paulo (SP), 2002 . 

 

Existem alguns fatores de risco que são considerados não-modificáveis em 

relação à HA os quais são: idade, sexo e hereditariedade; outros fatores de risco são 

modificáveis em relação à HA os quais são: tabagismo, sedentarismo, distúrbios 
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lipídicos, obesidade, estresse psicológico excessivo, DM, uso habitual de bebidas 

alcoólicas, anticoncepcionais orais e gota. 

 

 

3.2  HIPERTENSÃO ARTERIAL E AS COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES 

 

De acordo com Amodeo (2000), a HA é um dos principais fatores de risco do 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e, segundo seus estudos, ela acomete 

20% dos adultos, em países industrializados. Quando não tratada, provoca importantes 

alterações em todo o sistema cardiovascular, afetando, principalmente: cérebro, 

coração e rins. 

A HA pode levar a um AVC, por isquemia, ou por hemorragia cerebral, sendo 

a alteração isquêmica classificada como acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) e 

a alteração hemorrágica denominada acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH).  

Relacionados às complicações cardíacas, os estudos de Amodeo (2000); 

Goldman e Bennet (2002) mostram que o risco de morte por doença cardiovascular é 

relacionado à variação da pressão arterial (PA) tanto sistólica quanto diastólica.  A HA 

contribui para vários processos mórbidos no coração, sendo um dos mais importantes 

fatores de risco cardiovascular e, por mecanismos ainda não totalmente esclarecidos, 

predispõe ao desenvolvimento de coronariopatia aterosclerótica. 

“Outra lesão importante é o desenvolvimento de hipertrofia ventricular 

esquerda, considerada um fator de risco independente na morbimortalidade 

cardiovascular e pode levar a Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC).” (AMODEO, 

2000, p.308). 
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“As alterações renais vasculares resultantes da hipertensão arterial são 

conhecidas pela denominação de nefrosclerose benigna a maligna.” (AMODEO, 2000, 

p.308).  

Dizem Schimdt et al. (2000, p.13): 

(...) a adição simples dos fatores de risco como forma de estimar o risco 
cardiovascular global não é suficiente.  Atualmente já está bem demonstrado 
que a associação de fatores de risco determina efeito multiplicativo, cujo 
resultado é variável de acordo com os fatores que podem apresentar interações 
mais deletérias entre si .  
 

Portanto, medidas de prevenção e terapêutica deverão ser implementadas 

com o objetivo de reduzir os fatores que são considerados modificáveis (ambientais) 

evitando lesões nos órgãos-alvo (cérebro, coração e rins). Estas devem ser 

incorporadas tanto na administração dos serviços de saúde (federal, estadual e 

municipal), quanto nas ações, na atuação direta dos profissionais de saúde em 

unidades básicas de saúde (UBS), ambulatórios, clínicas, centros de reabilitação, 

hospitais, sejam essas instituições públicas ou privadas.   

Os gestores e as equipes de saúde devem atuar ativamente na organização 

e implementação de ações que possam contribuir para a retro-alimentação dos 

sistemas de informação, melhorando a identificação de casos novos, dos fatores de 

risco das doenças relacionadas e de possíveis complicações, estimulando a busca de 

faltosos e implementando o acompanhamento, controle e a terapêutica dos portadores 

de HA.  
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3.3  DIABETES MELLITUS 

 

Apesar de todos os avanços no conhecimento da humanidade e da 

tecnologia na área de saúde no último século, ainda se observa que um dos grandes 

problemas de saúde pública tanto no Brasil como no mundo é o diabetes mellitus, a 

OMS (2003, p. 46): 

 
Conceitua Diabetes como uma doença crônica causada por uma deficiência do 
pâncreas na produção de insulina, ou por incapacidade da insulina exercer 
adequadamente suas funções. A insulina é o principal responsável pelo 
metabolismo e pelo aproveitamento da glicose pelas células do organismo, com 
finalidade de gerar energia. A sua ausência, ou atuação deficiente, resulta num 
excesso de açúcar no sangue (hiperglicemia crônica), causando alterações no 
metabolismo do açúcar, das gorduras e das proteínas, ocasionando muitos 
prejuízos para o corpo, particularmente para os sistemas vascular e nervoso. 

 
O diabetes mellitus já é considerado uma epidemia, pois “em 1985 eram 30 

milhões de pacientes no mundo todo. Uma década mais tarde, o número triplicou (135 

milhões), em 2000 existiam 177 milhões mas este quadro deverá aumentar para 370 

milhões até 2030”, OMS(2003, p.45). 

“No Brasil existe uma previsão que em 2010 possam existir cerca de 11 

milhões de diabéticos, o que representa um aumento de mais de 100% em relação aos 

atuais 5 milhões de diabéticos no ano de 2000”. Brasil (2001, p.12). 

Vários são os fatores que têm contribuído para o aparecimento e aumento do 

número de casos desta patologia, entre os quais a urbanização das grandes cidades 

causada principalmente pelo êxodo das pessoas migradas, das áreas rurais (as quais 

são mais suscetíveis a fatores ambientais, pelo processo de aculturação, mudança da 

dieta habitual e estresse), pela industrialização e pela busca pelo capital que acaba por 

formar novos centros de produção e com isso  concentrar as pessoas nas áreas 
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urbanas, especialmente nas regiões mais povoadas. A maioria dessas pessoas acabam 

tendo uma vida conturbada, alterando seus hábitos alimentares drasticamente, 

diminuindo as atividades físicas, aumentando a possibilidade de obesidade, e a 

dependência  do fumo e álcool, o nível de colesterol e a hipertensão . Brasil (1993), 

Almeida (1997), Sociedade Brasileira de Diabetes (2005) e OMS (2003). 

Um estudo da OMS (2003) registra que existe uma preocupação mundial de 

que o DM aumentarmais progressivamente nos países em desenvolvimento, pela 

característica peculiar destas nações, devido ao crescimento demográfico, ao 

envelhecimento da população, aos hábitos alimentares pouco saudáveis, à obesidade e 

aos estilos de vida sedentária. Uma outra preocupação é quanto ao aumento da 

incidência, entre os indivíduos mais jovens, de DM tipo 2, responsável por quase 90% 

dos casos.    

Em relação à hospitalização “O Diabetes mellitus aparece como a sexta 

causa mais freqüente de internação hospitalar no Brasil e contribui de forma 

significativa ( de 30% a 50%) para outras causas como cardiopatia isquêmica, 

insuficiência cardíaca, colecistopatias, acidente vascular cerebral e hipertensão 

arterial”.Sociedade Brasileira de Diabetes (2005, p.4). 

Os trabalhos de Almeida (1997, p.11) e da Sociedade Brasileira de Diabetes 

(2005, p.4) mostraram em razão de sua importância socioeconômica, o DM é muito 

discutido no Brasil, pois:  

O Diabetes mellitus é a sexta causa de internação hospitalar, contribui com 
enfermidades como cardiopatia isquêmica , insuficiência cardíaca , AVC , 
hipertensão ,etc , é responsável por 30% das internações em Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) de pacientes com dor precordial , principal causa de 
amputação de membros inferiores ,  principal causa de cegueira adquirida , 
cerca de 26% dos pacientes sob diálise são diabéticos. 
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As hospitalizações do diabético são geradas provavelmente pelas 

descompensações agudas que acarretam alta utilização de leitos hospitalares, mau 

controle da doença observado pelas complicações oculares (cegueira), renais 

(insuficiência renal), neurológicas e vasculares (amputações de membros 

inferiores).Almeida (1997), Sociedade Brasileira de Diabetes (2005), Brasil (1993) e 

OMS (2003). 

A mortalidade no diabético mostra, que segundo a OMS (2003, p.45), 

“aproximadamente quatro milhões de mortes ao ano são atribuíveis a complicações do 

diabetes”.   “nos países industrializados, 70% das mortes de diabéticos são causadas 

por doença cardiovascular.” 

Com freqüência os sintomas clássicos (perda inexplicada de peso, polidipsia 

e poliúria) estão ausentes, porém poderá existir hiperglicemia de grau suficiente para 

causar alterações funcionais ou patológicas por um longo período antes que o 

diagnóstico seja estabelecido. Antes do surgimento de hiperglicemia e sua persistência, 

acompanhada do quadro clínico clássico do DM, a síndrome diabética passa por um 

estágio de distúrbio do metabolismo da glicose, caracterizado por valores glicêmicos 

situados entre a normalidade e a faixa diabética.    

“Quanto a gravidade do DM, os estudos mostram que a doença 

cardiovascular é a principal responsável pela redução da sobrevida de pacientes 

diabéticos , sendo a causa mais freqüente de mortalidade” Sociedade Brasileira de 

Diabetes.(2005, p.2). 

Os principais fatores que podem aumentar a mortalidade cardiovascular pelo  

DM são: sobrepeso, obesidade, indice de massa corpórea(IMC) acima de 25kg/m², HA 

(Tabela 17)  e  dislipidemia  . 
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Como fatores importantes de risco do DM temos:  

a) idade > 45 anos; b) história familiar de DM (pais, filhos e irmãos); c) 

sedentarismo; d) doença coronariana; e) DM gestacional prévio; f) macrossomia ou 

história de abortos de repetição ou mortalidade perinatal; g) uso de medicação 

hiperglicemiante (por exemplo, corticosteróides, tiazídicos, beta – bloqueadores). 

A epidemiologia do DM mostra que existe uma estimativa de que de 2% a 

5% dos indivíduos adultos são diabéticos. Do total de casos, 90% são insulino-não-

dependente, 5% a 10% são insulino-dependente e 2% são do tipo secundário ou 

associado a outras condições. 

O coeficiente de prevalência expressa o número de casos existentes, em um 

determinado momento, em relação à população focalizada. Traduz a magnitude do 

problema e fornece subsídios para o planejamento das ações de saúde. 

No Brasil, dados do inquérito realizado em população urbana de nove 

capitais (Censo Nacional de DM), na faixa etária entre 30 a 69 anos, mostraram uma 

prevalência global de 7,6%, (Tabela 3). 

Tabela 3 – Prevalência de diabetes mellitus e intolerância à glicose, ajustada por idade*, na população de 
30 a 69 anos, em algumas capitais brasileiras. Estudo multicêntrico sobre a prevalência do diabetes 
mellitus no Brasil. Ministério da Saúde. 1991. 
                                            ________________PREVALÊNCIA%____________________ 
CAPITAL                             DIABETES MELLITUS                 INTOLERÂNCIA À GLICOSE 

BELÉM                                                                    7,2  

BRASÍLIA                                                                 5,2 

FORTALEZA                                                            6,5   

JOÃO PESSOA                                                        7,9   

PORTO ALEGRE                                                     8,9   

RECIFE                                                                    6,4   

RIO DE JANEIRO                                                    7,5   

SALVADOR                                                              7,9   

SÃO PAULO                                                             9,7   

9,5 

4,5 

5,8 

7,2 

12,2 

5,4 

9,2 

4,8 

11,2 

TOTAL                                                                      7,6 7,8 

* População padrão = população brasileira do Censo de 1980. Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. 1991. 
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A gravidade causada tanto pelo aumento da expectativa de vida, quanto pelo 

envelhecimento da população, traz como resultados índices assustadores de 

morbidade e mortalidade; duas condições crônicas nos chamam a atenção: DM e HA, já 

que inúmeros estudos realizados e dados governamentais de domínio público  (Tabelas 

4, 5,  e 6) mostram que essas duas patologias são responsáveis pelos altos índices de 

ocupação hospitalar no Brasil e em outros países do mundo e estão entre as principais 

causas de mortalidade no Brasil e no mundo (Tabelas 7, 8, e 9).  

 

Tabela 4 – Distribuição das internações por ano de competência segundo região, doenças do aparelho 
circulatório, lista de morbidade capítulo da Classificação Internacional de Doenças/10ª versão. 
(hipertensão essencial (primária).Brasil, 2004. 
Região 2004 Total 

Região Sudeste 

Região Nordeste 

Região Sul 

Região Centro – Oeste 

Região Norte 

Total 

48.549 

33.570 

16.592 

13.002 

7.056 

118.769 

48.549 

33.570 

16.592 

13.002 

7.056 

118.769 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 
 
Tabela 5 – Distribuição das internações por ano de competência segundo região, capítulo CID-10 
(doenças do aparelho circulatório), lista de morbidade Classificação Internacional das Doenças, 10ª 
versão (CID – 10) (Outras doenças hipertensivas ).Brasil, 2004. 
 
Região 2004 Total 

Região Sudeste 

Região Nordeste 

Região Sul 

Região Centro – Oeste 

Região Norte 

Total 

17.264 

13.400 

7.113 

6.959 

2.525 

47.261 

17.264 

13.400 

7.113 

6.959 

2.525 

47.261 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 
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Tabela 6 – Distribuição das internações por ano de competência segundo região, capítulo CID-10 
(doenças endócrinas nutricionais e metabólicas), lista de morbidade CID – 10 (diabetes mellitus ).Brasil, 
2004. 
 
Região 2004 Total 

Região Sudeste 

Região Nordeste 

Região Sul 

Região Centro – Oeste 

Região Norte 

Total 

51.754 

27.230 

21.967 

11.233 

6.026 

118.210 

51.754 

27.230 

21.967 

11.233 

6.026 

118.210 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 
Tabela 7 – Distribuição do número de óbitos por ano de competência segundo região, capítulo CID-10 
(doenças do aparelho circulatório), lista de morbidade CID – 10 (hipertensão essencial (primária)).Brasil, 
2004. 
 
Região 2004 Total 

Região Sudeste 

Região Nordeste 

Região Sul 

Região Centro – Oeste 

Região Norte 

Total 

734 

401 

106 

150 

97 

1.488 

734 

401 

106 

150 

97 

1.488 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 
Tabela 8 – Distribuição do número de óbitos por ano de competência segundo região, capítulo CID-10 
(doenças do aparelho circulatório), lista de morbidade CID – 10 (outras doenças hipertensivas).Brasil, 
2004. 
 
Região 2004 Total 

Região Sudeste 

Região Nordeste 

Região Sul 

Região Centro – Oeste 

Região Norte 

Total 

870 

297 

242 

129 

58 

1.596 

870 

297 

242 

129 

58 

1.596 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 
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Tabela 9 – Distribuição do número de óbitos por ano de competência segundo região, capítulo CID-10 
(doenças endócrinas nutricionais e metabólicas), lista de morbidade CID – 10 (diabetes mellitus).Brasil, 
2004. 
 
Região 2004 Total 

Região Sudeste 

Região Nordeste 

Região Sul 

Região Centro – Oeste 

Região Norte 

Total 

2.794 

1.831 

653 

315 

234 

5.827 

2.794 

1.831 

653 

315 

234 

5.827 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

“E o aumento da incidência de diabetes em países em desenvolvimento é 

particularmente preocupante. Essa condição crônica é o principal fator de risco, para 

cardiopatias e doença cérebro vascular, quando ocorre essencialmente associada a 

hipertensão arterial”. OMS (2003, p.19). 

Em uma análise comparativa das tabelas de 5 a 9, podemos observar que as 

internações por DM e HA em 2004, no Brasil, tiveram números relativamente parecidos, 

mas que os óbitos por DM no mesmo ano foram muito maiores ocorrendo 5.827 mortes 

por DM contra 1.488 por HA. Isto se deve à dificuldade de diagnóstico da doença, aos 

fatores de risco associados: antecedentes familiares e cardiovasculares, tabagismo, 

sedentarismo, sobrepeso/obesidade e principalmente HA e presença de complicações: 

IAM, AVC, pé diabético, amputação por DM e doença renal.   

Com a implantação do PRAHADM, através da Portaria/GM/Ministério da 

Saúde (MS) nº 371 de 04/03/02, que instituiu o Programa Nacional de Assistência 

Farmacêutica para HA e DM, discutiram-se parâmetros reais que garantam o 

fornecimento contínuo dos medicamentos aos pacientes hipertensos e diabéticos de 

acordo com a padronização do Ministério da Saúde, através do conhecimento do perfil 
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demográfico, clínico e epidemiológico da população atingida, possibilitando a 

implementação de estratégias de saúde pública que alterem o quadro sanitário atual. 

Brasil (2002, p.1). 

E, para atingir esses objetivos, entre as estratégias foi criado o Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos – HIPERDIA. Brasil 

(2002). 

 

 

3.4  SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIS) 

 

A informação é algo dinâmico e imprescindível, necessário para que as 

pessoas nas empresas, organizações e instituições possam realizar, administrar e 

avaliar melhor suas atividades. Sempre estamos buscando informação, precisamos 

cada vez mais das informações para nos organizarmos, pessoalmente e socialmente, 

na busca de intervenções e manutenção do meio em que estamos inseridos. Enfim, 

somos provocados e provocamos a construção e disseminação da informação. Pinto 

(2000). 

Observamos um avanço nos sistemas de informação quando relacionada 

com a informática, ainda que sua aplicação prática e sua generalização tenham surgido 

e se desenvolveram, essencialmente, após a Primeira Guerra Mundial. Carvalho (1998). 

Desde a década de 60 aconteceu uma revolução considerável na área da 

informática em âmbito mundial, sendo observadas mudanças no tamanho dos 

computadores que se foram tornando cada vez menores e, aos poucos, os 

minicomputadores e microcomputadores foram-se instalando nas empresas e,  
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posteriormente, chegaram aos domicílios, descentralizando suas ações de 

processamento dos dados e oferecendo aos usuários a liberdade de processar 

informações na forma de planilhas, textos, gráficos, de forma simples e amigável. 

Carvalho (1998). 

A demonstração mais clara da evolução da computação nos dias de hoje é a 

Internet, considerada a “rede das redes” por ter a  capacidade de conectar 

computadores e pessoas de forma rápida, transmitindo mensagens, textos, imagens, 

filmes, sons, e outros arquivos  via telefone, cabos, satélite, rádio, e outros meios de 

comunicação. 

O crescimento das organizações modernas e a necessidade de seu controle, 

como também a evolução da indústria eletrônica, que possibilitou não só o 

desenvolvimento de programas cada vez mais modernos, com a capacidade de 

processamento de dados cada vez mais rápidos mas também o pensamento científico e 

filosófico, ajudando a compreender os novos fenômenos e desafios da natureza e do 

mundo em transformação acelerada, são as três forças independentes responsáveis 

pelo surgimento dos sistemas de informação relacionados a computação. Pinto (2000).  

Para Guimarães e Évora (2005), os sistemas de informação devem atender à 

demanda e antecipar as necessidades dos usuários, coletando, organizando, 

distribuindo e disponibilizando a informação a ser utilizada no processo de decisão. 

Os serviços de saúde, assim como as outras áreas da sociedade: educação, 

administração, segurança, etc, necessitam da organização de suas informações para o 

melhor gerenciamento e a tomada das decisões, sejam as informações organizadas de 

forma  informatizada ou não.  
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O sistema de informação em saúde, está inserido em um sistema maior e mais 
complexo: o Sistema Único de Saúde (SUS). Os sistemas se misturam à 
medida que seus componentes trazem uma visão em comum, ou seja, atingir a 
qualidade da assistência a saúde, através de atividades de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde,(...) tem a ver com os vários outros 
sistemas: estatísticos, administrativos, educação, moradia, habitação, 
transporte e todos os outros relevantes a vida. Pinto (2000, p.26) 
 

 
Quando se discute um SIS, contextualiza-se algo muito mais amplo, mais 

abrangente, mais complexo, não só a informação, já que estão presentes vários dados  

dispostos de maneira a facilitar a compreensão e processamento  para que sejam 

realizadas  análises técnicas,  futuramente. 

Ensina  Carvalho e Eduardo (1998, p.5): 

Um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de 
procedimentos organizados que, quando executados, provêem informação de 
suporte à organização. Um SI em geral processa dados, de maneira 
informatizada ou não, e os apresenta para os usuários, individuais ou grupos, 
que são os responsáveis pela sua interpretação. A forma como se processa 
essa interpretação, uma atividade inerentemente humana, é extremamente 
importante para a compreensão da reação da organização às saídas do 
sistema. 
 

“Para que um Sistema de Informação em Saúde possa ser considerado 

eficiente, torna – se essencial conhecer a origem das informações, sua  fidedignidade, 

sua relevância, os dados devem ser acessíveis ou recuperáveis, possibilitando uma 

resposta adequada”. Carvalho e Eduardo (1998, p.2), explicam: 

A gestão dos sistemas locais de saúde precisa contar com bons sistemas de 
informação, ou seja, um sistema organizacional requer componentes 
interatuantes como: informação, decisão e ação. Para a tomada de decisão são 
necessários parâmetros e variáveis que façam parte do processo 
informativo.Pinto (2000, p.35) 
 

Os primeiros SIS surgiram no Brasil após a década de 70, e este movimento 

consagrou-se na discussão da VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), quando foi 

preconizado a melhor qualidade e relacionamento  entre as  bases de dados. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe a discussão sobre a reorganização 

dos serviços de saúde, e como a informação em saúde é uma ferramenta de 
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transformação, foi proposta a implantação de um SIS que estivesse de acordo com os 

princípios do SUS: regionalização, descentralização, universalização, hierarquização e 

equidade, facilitando a avaliação das ações em saúde. 

Moraes (1994, p.158),  relata: “existe a necessidade de se discutir 

informações em saúde no Brasil, pois é um desafio interdisciplinar e não mais uma 

“nova” área do conhecimento (...) pois nenhuma  disciplina por si só dá conta deste 

objeto”.  

 

 

3.4.1  Sistemas de informação em saúde no Brasil 

 

No Brasil vários foram os SIS criados nos últimos anos, devido às discussões 

já citadas e pela necessidade de melhorar a velocidade de processamento e 

disseminação através da retroalimentação. 

O Ministério da Saúde gerencia os seguintes sistemas: 

Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informação 

sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação 

Obrigatória (SINAN), Sistema de Informação sobre Serviços e Atendimentos 

Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA), Sistema de Informação sobre 

Internações Hospitalares (SIH). 

Três dos sistemas específicos da área de saúde (SIM, SINASC e SINAN) 

são gerenciados em nível nacional pelo Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI) e 

dois (SIA e SIH), pela Secretaria de Assistência à Saúde, ambos órgãos do Ministério 

da Saúde. O desenvolvimento da tecnologia e suporte dos programas de computador, 
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são feitos pelo Departamento de Informática do SUS–DATASUS, (MOTA e 

CARVALHO, 1999). ANEXO A. 

Outras informações sobre outros SIS no Brasil podem ser encontradas no 

site: http://www.saude.gov.br. e www.datasus.gov.br. 

O que é necessário discutir aqui, em consonância com o tema proposto em 

capítulos anteriores, é que, já há algum tempo, ocorrem fóruns em nosso país que 

tratam da questão da implantação, manutenção, e ampliação dos SIS.  

As conferências nacionais de saúde, bem como as discussões em eventos 

voltadas à temática da informação em saúde, organizadas por instituições de classe e 

de ensino, têm possibilitado novos debates que  trazem propostas e estratégias para 

auxiliar na melhor utilização das informações disponíveis em várias bases de dados 

referentes à saúde. 

Durante uma oficina de trabalho: Compatibilização de Bases de Dados 

Nacionais, organizada pelo Grupo Técnico de Informação em Saúde e População 

(GTISP) da Associação Brasileira de Pós Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), 

que ocorreu em agosto de 1997, no âmbito do V Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva e V Congresso Paulista de Saúde Pública, em Águas de Lindóia/SP, foi 

discutido que “Os sistemas de informação produzem um grande volume de dados que, 

no entanto, são coletados, tratados e organizados sob diferentes lógicas, como 

resultado da atividade compartimentalizada das instituições que atuam no setor Saúde”. 

(ABRASCO, 1997). Este evento trouxe propostas e recomendações de caráter geral: 

Quanto á descentralização: os gestores das três esferas procurem garantir 

um processo de descentralização dos sistemas de informações para estados e 

municípios; pactue-se uma base legal específica que promova e assegure a 
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alimentação dos bancos de dados nacionais e a qualidade das informações prestadas e  

mantenha-se a compatibilização entre os sistemas, estabelecendo-se ligações entre 

eles. (ABRASCO, 1997). 

Quanto às variáveis, ficou definido que é necessário definir variáveis 

esssenciais para cada nível (municipal, estadual e federal). Em relação às mudanças 

nas estruturas das informações: Como as informações em saúde são um bem público, 

é necessário que as alterações sejam anunciadas previamente, com referências das 

datas da implantação, pela preservação de séries históricas, garantia de utilização e 

compatibilidade com os demais sistemas. (ABRASCO, 1997). 

Quanto a critérios éticos, ficou deliberado que é necessário definir, de forma 

participativa e democrática, critérios éticos que regulamentem o processo de coleta, 

tratamento, disseminação e uso da informação em saúde, com ênfase na garantia do 

respeito à privacidade dos indivíduos. Quanto à comercialização das informações, 

definiu – se que é necessário o estabelecimento de critérios de regulamentação para as 

iniciativas de comercialização das informações. (ABRASCO, 1997). 

Quanto ao número único de identificação do indivíduo, recomendou –se que 

a questão fosse tratada com a relevância e prioridade que lhe é devida, buscando –se 

entendimentos com a comissão responsável pela regulamentação com a finalidade não 

só de aprofundar as articulações e estudos sobre a pertinência de compatibilizar o 

Cartão Nacional de Saúde do SUS (CADSUS) com o número único, mas também de 

adotar um número de referência como possibilidade de compatibilidade entre os SIS e 

dom isso propor mecanismos de controle da sociedade sobre a gestão do Sistema 

Nacional de Registro de Identificação então criado, definindo preceitos éticos e 



 

 

32

princípios de controle social na ingerência dos aparelhos de estado sobre a esfera 

privada do cidadão. (ABRASCO, 1997). 

Outra discussão foi quanto à proposta de um cadastro nacional de 

estabelecimentos de saúde, pois devem ser aprofundados estudos que apontem para a 

adoção de um único número de identificação no estabelecimento de saúde, 

principalmente envolvendo as informações cadastrais de uso para o SIM, SINASC, 

SINAN, SIH/SUS e SIA/SUS. 

Durante o congresso também foi discutida a compatibilização dos sistemas 

SIM e SINASC. Ao final do encontro foi solicitado que a ABRASCO se empenhe para 

viabilizar a constituição de uma comissão nacional de informações em saúde, no âmbito 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS), proposta já apresentada no relatório da 10ª 

Conferência Nacional de Saúde (Brasília, 1996); sendo que o GTISP/ABRASCO desde 

1993, vem ampliando as discussões em torno desta proposta, com as seguintes 

sugestões: a proposta de implantação de um número único de registro civil seja 

avaliada de uma forma mais profunda, que aconteça a criação de um comitê temático 

de compatibilização da Rede de Informação para a Saúde (RIPSA), que se estimule a 

capacitação em informação em saúde e que as discussões da oficina possam ter 

continuidade, principalmente quanto a compatibilização das bases de dados, contando 

sempre com representantes de todos os três níveis do governo, das sociedades 

científicas, pesquisadores e especialistas. (ABRASCO, 1997). 

A 12ª Conferência Nacional de Saúde (12ª CNS), realizada em Brasília em 

2003, teve no eixo temático X um espaço destinado à discussão da informação e 

informática em saúde; entre as principais diretrizes estabelecidas podemos citar: a 

diretriz 21 que determina: “Implantar infra–estrutura de tecnologia da informação, com 
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capacitação profissional e aporte de recursos financeiros, incluindo as UBSs e os 

demais níveis da rede de serviços”. CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (2004).   

Essa diretriz também discutiu: 

  
a questão de que o governo federal deve destinar recursos do Fundo de 
Universalização das Telecomunicações (FUST) proporcionando uma 
interligação entre os serviços de saúde e, com isso integrar os sistemas de 
informação, simplificar os processos de marcação de consulta, os resultados de 
exames, a implantação do Cartão Nacional de Saúde, o prontuário digitalizado 
e o controle do estoque de medicamentos, insumos e almoxarifado, de forma a 
prestar um atendimento mais rápido e integral ao usuário.(CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE, 2004, p.167). 
 

A diretriz 28 sugere que se promova e estimule com os gestores, o uso 

analítico das informações dos sistemas de informações do SUS, para o planejamento e 

a avaliação das ações de saúde, bem como das demais informações e indicadores de 

saúde produzidos nos serviços.(CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2004). 

A diretriz 30 preconiza: 

Produzir indicadores de saúde, inclusive sobre a qualidade do atendimento 
prestado, promovendo a sua ampla divulgação e facilitando o acesso aos 
sistemas de informação existentes, em linguagem clara e acessível a todos os 
níveis de conhecimento para facilitar a fiscalização e o controle por parte dos 
movimentos populares e sindicais em relação aos riscos sanitários e não 
apenas às demandas pela assistência. (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 
SAÚDE, 2004, p.169) 

 

Todos esses debates mostram que existe um movimento que tenta 

acompanhar, estudar e contextualizar a implantação dos SIS no Brasil, buscando 

discutir sobre a compatibilização entre os mais variados SIS, sobre a integração entre 

os mesmos, sobre a preservação das informações através dos critérios éticos e sobre a  

garantia da privacidade, de modo que todos possam contribuir para a produção de 

informações relacionadas aos indicadores de saúde e perfil epidemiológico da 

população, possibilitando aos gestores de todas as esferas de governo (municipal, 
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estadual e federal) e trabalhar com as informações para o gerenciamento das ações e a 

tomada de decisões, “pois a população não quer a informação substituindo as ações e 

os serviços de saúde”, (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2004, p.161). E nessa 

linha de pensamento é necessário  esclarecer que: 

É preciso superar a visão que reduz a comunicação às suas tecnologias. 
Comunicação envolve informação e discursos que concorrem para a construção 
e a transformação de sentidos sociais a partir do uso de meios e tecnologias: 
imprensa, rádio, televisão, internet, mas não se reduz a nenhum deles. 
(CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2004, p.162). 
 
 
 
 

 
3.4.2  A implantação do Sistema HIPERDIA 

 

3.4.2.1 Aspectos históricos 

 

Durante o período de 2001 a 2003, o Ministério da Saúde do Brasil, com o 

objetivo principal de reduzir a morbimortalidade associada a HA e DM e reorganizar a 

atenção à HA e ao DM, implantou no país o Plano de Reorganização da Atenção à 

hipertensão arterial e ao diabetes mellitus (PRAHADM). E esta iniciativa surgiu pela 

necessidade de uma abordagem mais ampla da questão do acompanhamento do 

paciente hipertenso e diabético, visto que outras ações já tinham sido implantadas em 

anos anteriores   pelo Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais,   mas 

ainda era observada a falta de  vínculo do paciente com as unidades de saúde e com 

os profissionais de saúde, sendo observada também a falta de continuidade do 

atendimento, sem a garantia da identificação de lesões em órgãos alvo e do tratamento 

adequado a cada caso. Brasil (2004). 
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O plano tinha os seguintes objetivos específicos. Brasil (2004,p.8). 

a) Realizar ações de prevenção primária (redução e controle de fatores de 
risco) em 100% dos municípios habilitados em alguma forma de gestão na 
Norma Operacional Básica (NOB1) 01/96 E Norma Operacional de Assistência à 
Saúde (NOAS2) 01/01, 
b) Identificar, cadastrar e vincular às equipes de atenção básica os portadores 
1de HA e DM em 100% dos municípios habilitados em alguma forma de gestão 
da NOB/96 e NOAS 01/01, 
c) Implantar, na atenção básica, o protocolo de assistência ao portador de HA e 
DM, 
d) Articular as iniciativas existentes no campo da promoção e da educação em 
saúde para contribuir com a adoção de estilos saudáveis de vida pela 
população, 
e) Garantir o acesso dos portadores de HA e DM aos medicamentos incluídos 
no elenco mínimo definido pelo MS, 
f) Estabelecer conjunto mínimo de informação sobre a ocorrência e 
acompanhamento desses agravos em conformidade com os SIS, 
g) Realizar ações de vigilância epidemiológica para o monitoramento 
sistemático da ocorrência desses agravos na população, 
h) Executar ações de comunicação e marketing social. 

 

O plano teve 5 etapas: capacitação de multiplicadores, identificação de 

suspeitos de HA e DM, confirmação diagnóstica, cadastramento e vinculação dos 

pacientes portadores de HA e DM às UBSs e avaliação do impacto do PRAHADM. 

“A avaliação do impacto foi feita por meio de uma série de trabalhos 

realizados em âmbito nacional. O plano de pesquisa foi composto por vários estudos 

e avaliou os seguintes aspectos relacionados ao impacto do plano:” Brasil (2004, p.8). 

a) Participação dos municípios, 
b) Participação da população – alvo, 
c) Percentual de participantes identificados como positivos no rastreamento, 
d) Confirmação diagnóstica dos participantes identificados como positivos 
no rastreamento, 
e) Caracterização de indivíduos com rastreamento positivo e dos casos 
confirmados de DM, 

                                            
1 NOB 01/96 significa Norma Operacional Básica. É um instrumento normativo cujo o objetivo é regular 
a transferência de recursos financeiros da união para estados e municípios, o planejamento das ações 
de saúde, os mecanismos de controle, etc. Redefinição das responsabilidades dos estados, do Distrito 
Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS. 
2 NOAS. Sua finalidade é: indicar procedimentos para a implementação do SUS, fazer valer a 
constituição federal de 1988 e promover maior eqüidade na alocação de recursos e no acesso da 
população às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção.  
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f) Vinculação e acompanhamento dos pacientes diagnosticados na 
campanha, 
g) Estimativa populacional do diagnóstico de DM e vinculação ao serviço de 
saúde, 
h) Custo-efetividade das campanhas nacionais de detecção de DM e de HA, 
i) Mudanças estruturais e de processos nos serviços de saúde. 

 

Para a implantação do plano, o Ministério da Saúde contou com a  discussão 

de  vários segmentos relacionados à saúde da população, como as sociedades 

científicas de cardiologia, de hipertensão, de diabetes, de nefrologia, de entidades 

nacionais e de portadores de HA e DM, do Conselho Nacional de secretários estaduais 

de saúde (CONASS)  e do Conselho Nacional de secretários municipais de saúde 

(CONASEMS) . 

A operacionalização do plano teve dois momentos iniciais, sendo o primeiro 

a campanha nacional de detecção de diabetes mellitus (CNDDM) realizada de março a 

abril de 2001 e o segundo momento a campanha nacional de detecção de hipertensão 

arterial (CNDHA) realizada de  junho a julho de 2001. 

A CNDDM disponibilizou os exames de glicemia capilar casual feitas em 

pessoas jejunas e não-jejunas, tendo como participantes 22.869.037 pessoas sem 

histórico de DM; a partir do rastreamento, os exames dos participantes eram 

classificados como: duvidoso, alterado, provável DM e muito provável DM.  Após a 

classificação, as 3.422.522 (16,4%) de pessoas identificadas com exame alterado 

foram encaminhadas para a realização de glicemia plasmática para confirmação do 

diagnóstico. As unidades de saúde deveriam acompanhar estes casos vinculando os 

participantes ao serviço de saúde mais próximo, oferecendo medicamentos básicos, 

acompanhamento por meio de atividades educativas, exames complementares, 

consultas com clínico geral, de Enfermagem, nutricionista, professor de Educação 
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Física, referência a especialistas como: neurologistas, cardiologistas, oftalmologistas, 

endocrinologistas e outros. Brasil (2004). 

Como avaliação desta campanha um estudo através de amostra 

probabilística de pacientes foi realizado de junho a outubro de 2002, 15 a 19 meses 

após o rastreamento do CNDDM, constatando-se que 4.991 participantes foram 

identificados como positivos, que 85 haviam falecido , que 786 informaram ser 

diabéticos na oportunidade do rastreamento e que 394 não se lembravam de ter 

participado da campanha , permanecendo  3.726 indivíduos no estudo. Brasil (2004). 

Dos 3.726 indivíduos identificados como positivos, apenas 1822 (48,9%) 

realizaram o exame para confirmação diagnóstica. Desses, 497 (27,28%) tiveram o 

diagnóstico de DM confirmado. Brasil (2004). 

Outra avaliação foi realizada pelo Ministério da Saúde após a CNDDM: foram 

entrevistados aleatoriamente profissionais enfermeiros e médicos de 364  UBSs, em 

estados de todas as cinco regiões do Brasil (Centro – oeste, Norte, Nodeste, Sudeste e 

Sul), os quais relataram que em 347 (95,3%) dessas unidades existia algum tipo de 

atendimento aos pacientes portadores de DM antes da CNDDM. A maioria das 

unidades, apesar de serem consideradas inadequadas pela demora no atendimento 

dos hipertensos e diabéticos, dispunha de algum tipo de referência (ex: 

endocrinologista, oftalmologista, cardiologista), os profissionais relataram que a     

contra-referência era inexistente para a maioria das unidades na maioria das 

especialidades, Brasil (2004).  

Das 65 unidades que relataram não ter nenhum tipo de organização para 

atendimento ao diabético, 58 (89%) implementaram algum tipo de serviço para 

atendimento e acompanhamento do diabético após a CNDDM com maior agilidade,  
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sendo as principais medidas possíveis de avaliação a incorporação de prontuário, maior 

envolvimento dos profissionais, cadastro/lista de pacientes, orientação nutricional e 

atividades educativas. Um fator laboratorial importante implantado foi o glicosímetro 

para realização de glicemia capilar, com o qual 334 (92%) das unidades amostradas 

puderam contar. Outros exames como: glicemia sérica, colesterol/triglicérides, 

creatinina, eletrocardiograma (ECG) e exame de urina eram disponíveis para 90% das 

unidades.  (BRASIL, 2004). 

A realização da CNDDM em 2001, com avaliação por amostra probabilística 

em 2002, trouxe algumas reflexões para seus organizadores, a saber, outros 

programas de rastreamento deverão ser implementados no futuro da maneira mais 

integrada possível (grifo nosso), pois os SIS existentes e aqueles em processo de 

implantação devem ter a capacidade de se comunicarem para um melhor 

aproveitamento das informações já disponibilizadas em seus bancos de dados .  

Os casos de HA e DM detectados devem ser acompanhados por suas 

unidades de saúde, devendo as mudanças alimentares e de atividade física em 

indivíduos de alto risco ser encorajadas, proporcionadas e acompanhadas pelos 

profissionais. Os custos da prevenção sempre serão menores que os custos do 

tratamento de casos quando as complicações (AVC, IAM, Angina, amputações, 

neuropatias, cegueira, etc), já estão evidenciadas.  

A CNDHA foi realizada de junho a julho de 2001, sendo a população-alvo os 

31 milhões de brasileiros com idade igual ou superior a 40 anos. O rastreamento inicial 

visava identificar indivíduos com PA > 140/90 mmHg, e que a população-alvo total 

participante era de 25.777.124 indivíduos com idade maior ou igual a 40 anos. Durante 

a campanha foram realizados 12.419.831 de medidas da pressão arterial (PA). A 
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participação da população em relação à meta estabelecida foi baixa, sendo inferior a 

alcançada na CNDDM (48% contra 73%). Dos sujeitos rastreados, 36% (4.471.140) 

apresentaram PA > 140/90 mmHg, sendo essas pessoas orientadas a repetir a aferição 

da PA para confirmação do diagnóstico. A avaliação direta do impacto da campanha foi 

prejudicada, pois não existiam anotações anteriores à campanha o que permitiria 

avaliar a evolução temporal dos diagnósticos de HÁ. Outro fator que dificultou a 

avaliação foi que muitos participantes da campanha já tinham diagnóstico de HA 

confirmado, ocorrendo repetição da aferição da PA em um mesmo indivíduo. O 

indicador indireto de avaliação foi o seguimento de pacientes hipertensos no PSF, fator 

este considerado como importante, já que as pessoas portadoras de HA puderam ser 

acompanhadas pela equipe da saúde da família (ESF), através de busca ativa 

domiciliar (visitas de ACSs, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico). Brasil 

(2004). 

Apesar de não alcançar o objetivo pleno da expectativa não sendo 

confirmada a adesão, a CNDHA foi capaz de mobilizar a população, facilitar o acesso à 

informação, identificar indivíduos suspeitos de serem hipertensos e estimular a 

confirmação diagnóstica. (BRASIL, 2004). 

Uma consideração importante em relação à avaliação da CNDDM e da 

CNDHA, é a apresentação, pela CNDDM, de um número maior de participantes, talvez 

por sua repercussão entre os profissionais envolvidos nas políticas e na administração 

dos serviços de saúde, pelo fato de que o risco atribuído à HA já vinha sendo difundido 

há mais tempo em campanhas de menor abrangência e, como a CNDHA aconteceu 

após a CNDDM e em menor espaço de tempo, não foi capaz de alcançar a mesma taxa 

de mobilização.(BRASIL, 2004). 
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Cabe destacar que o conjunto de aspectos operacionais do PRAHADM 

caracterizou uma experiência exitosa.  Seus achados mais relevantes foram os 

seguintes: 

a) Elaboração do plano, denotando a priorização da atenção com o agravo por 
parte do Ministério da Saúde, 
b) Estabelecimento de plano de metas e estratégias, que se mostraram 
factíveis, 
c) Vinculação das ações estratégicas à imediata avaliação de impacto, 
d) Motivação e treinamento de significativo número de profissionais envolvidos 
na detecção e controle de agravos, 
e) Confirmação de expectativas prévias quanto à prevalência do agravo, de 
magnitude de alto impacto para a futura incidência de doença cardiovascular 
nas comunidades acometidas, 
f) A limitação do plano diz respeito à extensão da cobertura da campanha e 
continuidade do acompanhamento dos casos detectados, através da absorção 
dos casos suspeitos pela rede, da qualidade e eficiência dos cuidados 
oferecidos, do aumento de adesão ao tratamento preconizado e da 
disponibilidade ininterrupta de medicamentos nos serviços de saúde. 

 

Com a implantação do PRAHADM, através da Portaria/GM/MS nº 371 de 

04/03/02, que instituiu o Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para HA e 

DM, detectaram–se parâmetros reais que garantiriam o fornecimento contínuo dos 

medicamentos aos pacientes hipertensos e diabéticos de acordo com a padronização 

do Ministério da Saúde, através do conhecimento do perfil demográfico, clínico e 

epidemiológico da população atingida, possibilitando a implementação de estratégias de 

saúde pública que alterariam o quadro sanitário atual. Brasil (2002). 

E, para atingir esses objetivos, entre as estratégias foi criado o  Sistema  de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA).Brasil 

(2002). 
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3.4.2.2 Sistema HIPERDIA 

  

O HIPERDIA1 é um sistema informatizado disponibilizado aos estados e 

municípios, criado pelo Ministério da Saúde para o cadastramento, acompanhamento, 

garantia de recebimento dos medicamentos prescritos  o qual a médio prazo, poderá 

ajudar na definição do perfil epidemiológico desta população, atendida na rede 

ambulatorial do SUS. (BRASIL, 2002). 

O HIPERDIA surgiu após vários estudos, ficando evidenciado que “os 

diabéticos e hipertensos estavam e estão inseridos em uma população de risco, já que 

as doenças do aparelho circulatório além de representarem sério  dilema nos serviços 

públicos, foram   responsáveis por 27% do total de óbitos em 2002." (BRASIL, 2002, 

p.1) 

O HIPERDIA faz parte do PRAHADM que foi oficializado pela Portaria nº 

371/GM em 04 de março de 2002, que instituíu o Programa Nacional de Assistência 

Farmacêutica para HA e DM, implantou o cadastramento dos portadores de HA e DM, e 

ofertou os medicamentos validados e pactuados pelo Comitê do PRAHADM, além de 

oferecer o acompanhamento e avaliação dos impactos da morbi-mortalidade destas 

doenças após a implementação do Programa Nacional.  

Outro documento que formalizou a criação do HIPERDIA foi a Portaria 

Conjunta Nº 02, de 05 de março de 2002 , que basicamente apelava para a 

necessidade de ferramenta que possibilitasse o cadastro e acompanhamento dos casos 

confirmados de HA e DM, para o conhecimento de parâmetros reais que garantissem o 

                                            
1 Até o mês de junho de 2005, o HIPERDIA contava com sete versões para instalação. Sendo a atual 
1.7.2.2. 
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fornecimento contínuo dos medicamentos aos pacientes hipertensos e diabéticos, de 

acordo com a padronização do Ministério da Saúde  e , para o conhecimento do perfil 

demográfico, clínico e epidemiológico da população atingida, possibilitando a 

implementação de estratégias de saúde pública que alterassem o quadro sanitário  

daquele momento e de momentos futuros. Brasil (2002). 

Também foi publicada a Portaria Conjunta Nº. 112, de 19 de junho de 2002 e 

seu anexo, como parte da implantação do HIPERDIA. Esta portaria formalizou a 

aprovação do fluxo de alimentação da base nacional de dados do HIPERDIA, tornou 

público que as informações coletadas pelo sistema estão disponíveis a todos os 

gestores do SUS, definiu meios para contato dos municípios com o administrador 

federal e estabeleceu normas para cumprimento de fluxos de alimentação, do 

processamento e da rotina de envio dos dados (BRASIL, 2002). 

O Sistema HIPERDIA tem como objetivos principais: (BRASIL,2002). 

a) Permitir o monitoramento dos pacientes cadastrados no PRAHADM e   

b) Gerar informações para a aquisição, dispensação e distribuição de 

medicamentos de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados pelo 

HIPERDIA. 

São responsabilidades do gestor federal: (BRASIL,2002). 

a) Coordenação do PRAHADM; 

b) Acompanhamento dos portadores de HA e DM cadastrados por município, 

através do Sistema HIPERDIA; 

c) Estabelecimento de rotinas que garantam o fornecimento contínuo dos 

medicamentos padronizados a todos os pacientes cadastrados. 

São responsabilidades do gestor estadual: (BRASIL,2002). 



 

 

43

a) Coordenação estadual do plano; 

b) Acompanhamento e assessoria aos municípios no processo de adesão ao 

programa nacional de assistência farmacêutica à HA e DM; 

c) Avaliação do cumprimento, por parte dos municípios, dos compromissos 

com atenção à saúde nas áreas estratégicas definidas na NOAS/01. 

São responsabilidades do gestor municipal: (BRASIL,2002). 

a) Adesão ao programa nacional de assistência farmacêutica à HA e ao DM, 

através do termo de adesão; 

b) Cadastramento e acompanhamento dos pacientes cadastrados pelo 

HIPERDIA, que garantam a distribuição dos medicamentos padronizados prescritos. 

Responsabilidades do DATASUS: 

a) Desenvolvimento e manutenção de produto de software para 

cadastramento e acompanhamento dos portadores de HA e DM; 

b) Disponibilização do produto de software; 

c) Suporte técnico aos gestores de saúde em relação ao produto de 

software. ANEXO B  (Módulos do Sistema). 
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4 ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO  
 

 

 

“Grande é o sujeito que pode fazer o que 

deseja; sábio, aquele que deseja fazer o que 

pode.” (Anônimo) 

 
 
4.1  CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa aconteceu na cidade de Guarapuava/PR, que está situada na 

região Sul do Brasil, Centro–Oeste do Paraná, terceiro planalto chamado PLANALTO 

DE GUARAPUAVA, que fica a 260 km de Curitiba, capital do estado. Situada em um 

entroncamento rodoviário para onde confluem a BR 277 (Curitiba – Foz do Iguaçu e 

Francisco Beltrão), a PR 460 (Guarapuava – Campo Mourão e Londrina) e a PR 176 

(Guarapuava – Pinhão e União da Vitória). A área do município cobre um total de 3.503 

km2  a uma altitude média de 1.120 metros. Caracterizada por um clima fresco no verão 

com temperatura média de 22 OC e temperatura média anual de 16,8 OC, chegando a 

máxima até 36OC e a mínima 6,8 OC, com incidência de geada, no inverno. 

Guarapuava/PR (2004, 2005). 

Em julho de 2004 a população foi estimada em 164.772 habitantes e em 

2001, segundo estimativas do IBGE/2000, eram de 157.283 habitantes. Destes, pouco 

mais de 90% residiam na zona urbana. A economia baseia–se na agricultura (soja, 

milho, trigo, cevada, fruticultura, etc), na bovinocultura e avicultura na indústria extrativa 

e de transformação.Guarapuava/PR (2004). 

A SMS do município de Guarapuava/PR contava com cinco postos de saúde 

rurais, sete centros integrados de atendimento (CIAs)  e 33 equipes do programa saúde 
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da família (PSF) até novembro de 2004. Os postos de saúde rurais criados, a princípio, 

para abrigar o atendimento médico volante, foram adaptados para a atuação de ESFs  

e equipes similares (equipes que prestavam atendimento básico de saúde na unidade 

sem a realização da visita domiciliar de rotina e sem ACS), Guarapuava/PR (2004). 

Os  CIAs apresentavam-se como instalações físicas mais amplas onde, além 

da estrutura da saúde, havia uma creche adjacente. Em alguns destes locais já existiam 

equipes de saúde da família atuando, que contavam também com profissionais de nível 

superior: médico generalista, enfermeiro, ginecologista, pediatra e, em alguns dos CIAs 

existia atendimento de fisioterapeuta e nutricionista. O objetivo da filosofia de 

funcionamento do CIA era  servir como referência para o atendimento básico de sua 

área de abrangência e para algumas USFs, quanto ao atendimento do médico pediatra,  

ginecologista e obstetra, fisioterapeuta e nutricionista, quando fosse o caso.Guarapuava 

(2004).   

A USF era um projeto criado para abrigar apenas uma equipe de saúde da 

família. Existiam quatro unidades construídas especificamente para esta finalidade. 

Uma unidade semelhante estava em construção e as demais equipes ocupavam 

unidades próprias, cedidas ou locadas e adaptadas para o atendimento à população. 

Guarapuava/PR (2004). 

Na área de atenção à mulher existia uma estrutura conhecida como clínica 

de saúde da mulher que servia de referência para atendimento em ginecologia, 

especialmente na venção do câncer ginecológico, planejamento familiar e 

procedimentos ambulatoriais. Também era referência para atendimento ao pré – natal, 

tanto de procura direta ou por encaminhamento realizado pelas unidades de saúde 

periféricas. 
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Existiam também os seguintes ambulatórios especializados que serviam para 

referência de pacientes da rede básica: Guarapuava/PR (2004). 

- Ambulatório médico de doenças crônicas: atendimento aos pacientes com 

HA, DM, cardiopatias, pneumopatias, etc; 

- Ambulatório médico de pneumologia e dermatologia sanitária: atendimento 

aos pacientes com hanseníase e tuberculose; 

- Centro regional de atendimento a doenças sexualmente transmissíveis 

(DST) e vrus da iunodeficiência hmana (HIV)/ sndrome da iunodeficiência aquirida 

(AIDS); 

- Prosam: programa de atendimento ambulatorial aos pacientes psiquiátricos 

que funciona de modo integrado ao PSF; 

- Consórcio intermunicipal de especialidades: atendimento a algumas 

especialidades através do rateio de despesas entre 13 municípios da região; 

- Uma unidade de pronto atendimento 24 horas com estrutura de laboratório 

e radiologia em anexo; 

- A rede hospitalar mostrava seis estabelecimentos, cinco dos quais 

credenciados pelo SUS, um filantrópico, os demais privados. Todos atendiam pacientes 

do SUS e eram submetidos ao serviço de controle e avaliação municipal. A alta 

complexidade estava restrita a dois estabelecimentos hospitalares do município. Ambos 

apresentavam alta complexidade em neurocirurgia e em um deles havia o serviço de 

terapia renal substitutiva. Ambos os hospitais internavam pacientes psiquiátricos. 

A Tabela 10 mostra que em 2003 a divisão de controle e avaliação da SMS 

de Guarapuava/PR fez um estudo para determinar as causas de internamento 

relacionadas com DM e HAS e respectivas complicações. 
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Tabela 10 – Causas de internamento relacionadas com diabetes e hipertensão arterial sistêmica e 
respectivas complicações, casos, média mensal e incidência anual projetada.Guarapuava/PR. 
Janeiro/Outubro de 2002. 
 
Causa do internamento Casos         média   mensal        incidência  ( X 100.000 hab )       

                                                                  
diabetes descompensado 
* Amputação de membros 
AVC 
ICC 
hipertensão arterial 

152             15.20                           141,23 
 26                2.60                             24,16 
242             24.20                            224,84 
527             52.70                            489,64 
231             23.10                            214,62 

* Amputação motivada diretamente por complicações de diabetes mellitus. 
Fonte: Divisão de controle e avaliação/SMS. Guarapuava/PR,.2003. 
 

O Quadro 1 revela que em novembro de 2004 o número de ESFs  chegou a 

33 em Guarapuava/PR, mostrando um incremento considerável em relação ao ano de 

2003, ficando assim discriminadas as ESFs: 

 
CIA OU POLO 

 

 
EQUIPES 

 
 
 
Boqueirão 

_ PSF Concórdia 
_ PSF Continental 
_ PSF Boqueirão 
_ PSF Tancredo Neves 
_ PSF Santa Cruz 
_ PSF Campo Velho 

 
 
Morro Alto 

_ PSF Adão Kaminski 
_ PSF Residencial 2000 
_ PSF Morro Alto I 
_ PSF Morro Alto II 
_ PSF Santana I 
_ PSF Santana II 

 
Bonsucesso 

_ PSF Recanto Feliz 
_ PSF São Cristóvão 
_ PSF Bonsucesso 
_ PSF Parque das Árvores 

 
Primavera 

_ PSF Xarquinho 
_ PSF Pinheiros 
_ PSF Primavera I 
_ PSF Dourados 

 
Carli 

_ PSF Jardim das Américas 
_ PSF Paz e Bem 
_ PSF Carli 

 
Vila Bela 

_ PSF Colibri 
_ PSF Planalto 
_ PSF Bela 

 
 
 
PSF Interior  

_ PSF Jordão 
_ PSF Palmeirinha 
_ PSF Entre Rios A 
_ PSF Entre Rios B  
_ PSF Guará   
_ PSF Guairacá 
_ PSF Rio das Pedras 

Quadro 1 – Equipes  de Saúde da  Família  no município de Guarapuava/PR, novembro de 2004. 
Fonte: SMS de Guarapuava/PR. Divisão de Informática. Novembro de 2004. 
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4.2  TIPO DE PESQUISA 

 

O estudo foi do tipo quantitativo transversal.  

 

 
4.3   A FONTE DE PESQUISA 

 

A fonte de pesquisa foi composta de todas as informações coletadas dos 

relatórios da Divisão de Informática da SMS de Guarapuava/PR, relacionadas a 

implantação do programa HIPERDIA e, as fichas de cadastramento do Sistema 

HIPERDIA de Guarapuava/PR, sendo o período estudado de maio de 2002 até 

novembro de 2004.  

Segundo estudos do MS, existia uma estimativa de 14.999 hipertensos e 

6.000 diabéticos no município de Guarapuava/PR, BRASIL (2004). Até o dia 06 de 

dezembro de 2004, estavam cadastrados 5.482 hipertensos,  677 diabéticos e 338 

diabéticos com HA, dados disponíveis em www.datasus.gov.br (HIPERDIA). Na 

oportunidade da pesquisa foram encontradas 5.500 fichas de cadastros, de cujo total foi 

amostrado aleatoriamente 10% do total de fichas (550) e pesquisado mais 10% dos 

formulários para possíveis perdas, totalizando 612 fichas do HIPERDIA.  
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4.4  COLETA DOS DADOS 

 

Inicialmente foi realizado um teste piloto, com a criação de um banco de 

dados no programa de planilhas da Microsoft – EXCEL, para validação das informações 

coletadas de cinco fichas do HIPERDIA. Após o teste piloto procedeu-se à dupla 

digitação de 612 fichas. 

Os dados referentes ao período estudado foram coletados durante o mês de 

abril de 2005 e as informações relacionadas a implantação do HIPERDIA em 

Guarapuava/PR foram pesquisados em relatórios da Divisão de Informática da SMS  

daquele município. 

As variáveis relacionadas à qualidade de informação foram: 1)nome da 

unidade de saúde, 2)Código SAI/SUS, 3)número do prontuário, 4)nome do usuário 

(com letra de forma e sem abreviaturas), 5)data do nascimento, 6)sexo, 7)nome da mãe 

(com letra de forma e sem abreviaturas), 8)nome do pai, 9)raça/cor, 10)escolaridade, 

11)nacionalidade, 12)país de origem, 13)data de naturalização, 14)nº da portaria de 

naturalização , 15)unidade federativa(UF) / município de nascimento, 16)nome do 

município de nascimento, 17)situação familiar/ conjugal, 18)nº CADSUS, 19)número do 

título de eleitor, 20)zona, 21)série, 22)número da carteira de trabalho e Previdência 

Social  (CTPS), 23)série, 24)UF, 25)data da emissão da CTPS, 26)cadastro de pessoa 

física (CPF), 27)número do  Programa de Integração Social (PIS)/Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), 28)número da identidade, 

29)complemento, 30)órgão, 31)UF, 32)data da emissão, 33)tipo  de certidão, 34)nome 

do cartório, 35)livro,36)folha, 37)termo, 38)data da emissão, 39)tipo de logradouro do 

usuário, 40)nome do logradouro, 41)número do logradouro, 42)complemento, 43)bairro, 
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44)CEP, 45) DDD, 46)telefone, 47) PAS (máxima), 48) PAD (mínima), 49) cintura em 

cm, 50)peso em Kg, 51) altura em cm, 52) glicemia capilar (mg/dl), 53) glicemia em 

jejum, 54) glicemia pós prandial, 55) antecedentes familiares – cardiovasculares, 56)DM 

tipo 1, 57)DM tipo 2, 58)tabagismo, 59)sedentarismo, 60)sobrepeso/obesidade, 61)HA, 

62) IAM, 63)outras coronariopatias, 64) AVC, 65)pé diabético, 66)amputação por DM, 

67)doença renal), 68)tratamento não-medicamentoso, tratamento com 

69)hidroclorotiazida, 70)propranolol, 71)captopril, 72)glibenclamida e 73)metformina, 

74)utilização de insulina (quantas unidades/ dia), 75)outros medicamentos, 76)data da 

consulta e 77)assinatura do responsável pelo atendimento.  

 

 

4.5  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na análise, as informações contidas na ficha do HIPERDIA foram transcritas 

para um banco de dados no programa EXCEL (Microsoft) e, posteriormente, codificadas 

e apresentadas utilizando-se o programa estatístico Statistical Package For The Social 

Sciences (SPSS) for Windows.  

Durante a transcrição das informações do formulário do HIPERDIA para o 

banco de dados do EXCEL, alguns cuidados foram tomados: 

1) Dados como data do nascimento, sexo, raça, escolaridade, UF do 

município de nascimento, nome do município de nascimento, situação familiar/ conjugal, 

órgão emissor da identidade, tipo de logradouro, nome do logradouro, número, 

complemento, bairro, CEP, DDD, telefone, PAS, PAD, cintura, peso, altura, glicemia 

capilar, quantidade de comprimidos utilizados pelo paciente (hidroclorotiazida, 
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propranolol, captopril, glibenclamida, metformina) e data da consulta foram transcritos 

em sua integralidade para o banco de dados EXCEL, sejam eles textuais, numerais 

arábicos ou  códigos das tabelas de referências. ANEXO C. 

2) Dados como nome do usuário, nome da mãe do usuário, nome do pai do 

usuário e nome do profissional que preencheu a ficha, foram apresentados em sigla. 

3) Dados como nome da unidade de saúde, número do prontuário, número 

do título de eleitor, zona, série, número da CTPS, série, UF, data da emissão, número 

do CPF, número do PIS/PASEP, número da identidade, complemento, órgão, UF, data 

da emissão, tipo de certidão, nome do cartório, livro, folha, termo e data da emissão, 

data da consulta e assinatura do responsável pelo atendimento, receberam o número 1 

no banco de dados quando acontecia o preenchimento na ficha do HIPERDIA, quando 

o campo do HIPERDIA não era preenchido, o campo correspondente no EXCEL ficava 

em branco. 

4) Os dados referentes aos fatores de risco e presença de complicações  

foram apresentados da seguinte forma: 

Se o fator de risco estivesse presente o campo no banco de dados do 

EXCEL receberia o número 1, se não estivesse presente na ficha do HIPERDIA recebia 

o número 0 e, se os campos sim e não, não estivessem preenchidos  no formulário do 

HIPERDIA, ficavam em branco no banco de dados do EXCEL. 

  

 

4.6  ASPECTOS ÉTICOS 

 

Foi solicitada autorização do secretario de saúde de Guarapuava/PR, o qual 
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recebeu explicações claras e completas sobre a justificativa, os objetivos e os 

benefícios da pesquisa. Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP), Universidade de São Paulo (USP), sendo 

aprovado em reunião dia 16 de março de 2005. ANEXO D. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
 
 

“As informações que você tem não são as que 
você quer, as informações que você quer não 

são as que você precisa e as informações que 
você precisa não existem.” (Ditado irlandês) 

 

 

5.1  CONHECENDO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HIPERDIA EM 

GUARAPUAVA/PR 

 

O município de Guarapuava/PR assinou a carta de adesão ao PRAHADM 

em 08/05/2002 e a partir desta data começou o processo de cadastramento dos 

pacientes hipertensos e diabéticos, tanto nos postos de saúde rurais, como nas 

unidades de saúde da família (USF) e centros integrados de atendimento. Os 

formulários foram preenchidos pelos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, 

conforme orientação do Manual de Operação do DATASUS (BRASIL, 2002). Esses três 

profissionais são os responsáveis pelo preenchimento do cadastro, pois têm o 

conhecimento adquirido pela formação técnica recebida. 

As informações foram colhidas durante os atendimentos de pré–consulta, 

consulta e pós–consulta prestadas às pessoas que procuravam os serviços de saúde 

do município de Guarapuava/PR, uma vez que era necessária a mensuração e 

anotação da PAS e PAD, cintura, peso e altura. Posteriormente essas fichas foram 

enviadas à SMS para digitação e processamento dos dados. Os formulários que 

apresentavam problemas de preenchimento eram devolvidos às unidades de origem 

para correção e reenvio ao setor de digitação. 
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Os critérios para participação dos pacientes no cadastramento do HIPERDIA, 

foram: fornecimento dos dados obrigatórios como nome completo, endereço, etc, posse 

de registro geral (RG) ou certidão de nascimento ou casamento. O paciente deveria 

estar em mono ou politerapia, ou seja, estar utilizando um ou mais dos medicamentos 

fornecidos pelo MS  (hidroclorotiazida, propranolol, captopril, glibenclamida, metformina 

e insulina) ou outro medicamento, desde que se enquadrasse como  anti – hipertensivo 

ou anti – diabético. Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Guarapuava/PR (2004). 

Segundo estudos do MS, existia uma estimativa de 14.999 hipertensos e 

6000 diabéticos no município de Guarapuava/PR, Brasil (2004).  

Até o dia 06 de dezembro de 2004, estavam cadastrados 5.482 hipertensos, 

e 677 diabéticos moradores de Guarapuava/PR, dados disponíveis em 

www.datasus.gov.br, (HIPERDIA, 2004). 

A divisão de informática da SMS de Guarapuava/PR disponibilizou um 

profissional responsável pela digitação das fichas do HIPERDIA e pelo sistema de 

informação da atenção básica (SIAB). Esse digitador ficava alocado em centros 

integrados de atendimento (CIAS), também chamados de pólos, onde o responsável 

digitava os formulários do HIPERDIA tanto dos hipertensos e diabéticos da unidade de 

saúde (CIA)  onde ele estava alocado, quanto das unidades de PSF (USFs) mais 

próximas, que tinham neste CIA uma referência para digitação de seus formulários do 

HIPERDIA. 

O Quadro 2 mostra as unidades pólo ou CIAs e as respectivas  USFs de 

referência.  
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CIA OU POLO DE REFERÊNCIA 

PARA DIGITAÇÃO DO HIPERDIA 
 

 
USF 

 
 
Boqueirão 

- Concórdia 
- Continental 
- Boqueirão 
- Tancredo Neves 
- Santa Cruz 
- Campo Velho 

 
Morro Alto 

- Adão Kaminski 
- Morro Alto 
- Santana 

 
Bonsucesso 

- Cristo Rei 
- Parque das Árvores 
- Bonsucesso 
- Recanto Feliz 

 
Primavera 

- Xarquinho 
- Primavera 
- Pinheiros 
- Dourados 

 
Carli 

- Jardim das Américas 
- Carli 
- Paz e Bem 

 
Vila Bela 

- Colibri 
- Vila Bela 
- Planalto 

 
 
Central 

- Psf Jordão 
- Psf Palmeirinha 
- Psf Guairacá 
- Psf Guará 
- Psf Entre Rios 
- Psf Centro Municipal de Saúde (CMS) - Sede 

Quadro 2 – Organização dos CIAS de referência para a digitação das fichas do HIPERDIA e suas 
respectivas USFs, Guarapuava/PR, 2004. 

 
 
 

5.1.1  Infra-estrutura do Sistema HIPERDIA em Guarapuava/PR – março 

          de 2002. 

 

Para a infra - estrutura mínima de cadastramento do HIPERDIA em 

Guarapuava/PR, foi necessário a existência de: 

•  Equipe de saúde (auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico), treinada 

para o preenchimento do cadastro e atendimento aos hipertensos; 
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•  sete computadores Pentium ou similar com sistema operacional windows 

98 ou superior: 

•  sete impressoras  jato de tinta; 

•  Suporte técnico de analistas de sistema; 

•  Informações dos agentes comunitários de saúde sobre o número e nomes 

das pessoas portadoras de HA e/ou DM, que constavam na ficha de 

acompanhamento.  

 

 

5.1.2  Recursos humanos 

 

A Tabela 11 mostra que, em Guarapuava/PR, o HIPERDIA contava com a 

coordenação de um profissional da área de informática (operador de computador) que 

trabalhava  oito horas por dia, 40 horas semanais e com sete digitadores, que 

trabalhavam oito horas diárias, 40 horas semanais, sendo 6 digitadores nos CIAs e um 

digitador na área central. 

Tabela 11 – Recursos humanos do Sistema HIPERDIA, da SMS de Guarapuava/PR, dezembro de 2004. 
 

CATEGORIA N.º DE PROFISSIONAIS 

Operador de computador (coordenação) 01 

Digitador 07 

TOTAL 08 

 Fonte: Divisão de Informática da SMS de Guarapuava/PR, Dezembro de 2004. 
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5.1.3  O funcionamento do Sistema HIPERDIA em Guarapuava/PR. 

 

A ficha de cadastro do HIPERDIA era preenchida pelos médicos, enfermeiros 

e auxiliares de enfermagem, nas unidades de saúde, em duas vias, sendo que a 

primeira via enviada à digitação e a segunda, anexada ao prontuário do paciente. No 

verso da segunda via existia o registro de algumas informações que auxiliavam no 

entendimento da classificação da HA, algumas definições, tabela de sobrepeso e 

obesidade e algumas tabelas com códigos de referências. ANEXO C. 

A SMS de Guarapuava/PR escolheu a opção de não digitar as fichas do 

Sistema HIPERDIA no módulo unidades de saúde e sim no módulo distrito sanitário, 

(pois naquele momento não existia a possibilidade de disponibilizar um computador 

para cada USF). Os distritos, no momento da implantação do programa, recebiam o 

nome de centro integrado de atendimento (CIA) ou pólo,  pelos profissionais 

diretamente ligados à assistência e o nome do distrito sanitário durante a digitação, 

processamento e configuração do programa HIPERDIA.  

Os campos da ficha de cadastro do hipertenso e/ou diabético (formulário) 

foram divididos em 8 partes:  

1) Identificação da unidade de saúde: com o nome da unidade de saúde, 

código SIA/SUS e número do prontuário;  

2) Identificação do usuário: nome (com letra de forma e sem abreviaturas), 

data de nascimento, sexo, nome da mãe (com letra de forma e sem 

abreviaturas), nome do pai, raça/cor, escolaridade, nacionalidade, país de 

origem, data de naturalização, número da portaria, UF-município de 



 

 

58

nascimento, nome do município de nascimento, estado civil e número do 

CADSUS ; 

3) Documentos gerais: título de eleitor (número, zona, série), CTPS (número, 

série, UF e data de emissão), CPF (número), PIS/PASEP (número); 

4) Documentos obrigatórios (pelo menos um desses documentos é 

obrigatório): identidade (número, complemento, órgão, UF e data de 

emissão, certidão (tipo, nome do cartório, livro, folha, termo e data de 

emissão)); 

5) Endereço: tipo do logradouro, nome do logradouro, número, complemento, 

bairro, código de endereçamento postal (CEP), DDD, telefone; 

6) Dados clínicos do paciente: PAS, PAD, cintura (cm), peso (kg), altura(cm), 

glicemia capilar(mg/d). Fatores de risco e doenças concomitantes.(receberão 

sim ou não no formulário): (Antecedentes familiares – cardiovasculares, DM 

tipo1, DM tipo 2, tabagismo, sedentarismo, sobrepeso/obesidade, HA). 

Presença de complicações.(receberão sim ou não no formulário): IAM, outras 

coronariopatias, AVC, pé diabético, amputação por DM, doença renal e IMC 

(peso em kg/altura ao quadrado); 

7) Tratamento: não-medicamentoso, medicamentoso (hidroclorotiazida, 

propranolol, captopril, glibenclamida, metformina e insulina) e outros; 

8) Data da consulta e nome completo do responsável pelo atendimento. 

Alguns campos foram considerados de preenchimento obrigatório durante o 

cadastramento (nome da unidade de saúde, código SIA/SUS, identificação do usuário, 

documentos obrigatórios (RG ou certidão), endereço, dados clínicos do paciente (PAS, 

PAD, peso, altura), data da consulta e assinatura do responsável pelo preenchimento), 
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pois a ausência das informações solicitadas poderia interferir no processamento dos  

dados o que determinaria o retorno da ficha para a unidade cadastradora, para as 

devidas correções. 

Após o cadastramento, as fichas preenchidas eram enviadas às unidades de 

referência para digitação (CIAs/Pólos) e, posteriormente, os dados armazenados eram 

enviados  para o computador do módulo centralizador municipal, que ficava no prédio 

da SMS de Guarapuava/PR. As informações de cada unidade de digitação (CIAs/Pólos) 

eram salvas em um arquivo destinado especialmente para este fim, após o 

processamento dos dados, os mesmos eram enviados, via internet para o 

Departamento de Informática do  SUS, conhecido como DATASUS. 

Cabe lembrar que qualquer alteração dos dados do paciente deveria ser 

informado em outra ficha de cadastro e enviado às unidade de digitação (CIAs/Pólos)  

para atualização dos dados e posterior envio ao computador centralizador o qual 

informava ao DATASUS. ANEXO F 

Tanto a unidade de digitação (CIAs/Pólos), quanto a SMS onde ficava o 

computador centralizador (módulo centralizador municipal), e o Departamento de 

Informática do DATASUS (subsistema federal) poderiam processar os dados e 

posteriormente retornar com possíveis cadastros que apresentassem inconsistências 

causadas por ausência de algum dado no preenchimento da ficha do HIPERDIA ou 

mesmo por  incorreções que dificultassem o processamento final da informação. 

A Figura 1 abaixo mostra como acontece o fluxo federal de informação do 

sistema HIPERDIA.  
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Figura 1 – Fluxo Federal de Informação do Sistema HIPERDIA1. BRASIL, 2002. 
Fonte. Ministério da Saúde do Brasil. Brasília. 2002. 
 
 

 

5.2   DESCREVENDO A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES DA FICHA DO HIPERDIA 

EM GUARAPUAVA/PR 

 

O banco de dados gerado a partir das informações contidas no formulário de 

cadastro do HIPERDIA – PRAHADM produziu 77 variáveis que estão discriminadas de 

forma completa. ANEXO E. 

                                            
1 SMS: Secretaria Municipal de Saúde, DS: Distrito Sanitário, UBS: Unidade Básica de Saúde, SCNS: 
Secretaria do Cartão Nacional de Saúde, SPS: Secretaria de Políticas de Saúde, SE: Secretaria de 
Estado, e WEB:é a tradução de teia ( inglês para o português). 
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Com a finalidade de facilitar a compreensão e interpretação dos dados, 

dividimos as respostas do formulário do HIPERDIA em oito campos e com base nestes 

campos tabulamos as informações levantadas em suas respectivas tabelas: 

a) Campo referente à identificação da unidade de saúde e do usuário. 

(Campo1); 

b)  Campo referente à documentos gerais do usuário. (Campo 2); 

c)  Campo referente à documentos obrigatórios do usuário. (Campo 3); 

d)  Campo referente ao endereço do usuário. (Campo 4); 

e)  Campo referente aos dados clínicos mensuráveis do usuário. (Campo 5); 

f) Campo referente aos dados clínicos não-mensuráveis (fatores de risco e 

doenças concomitantes) do usuário. (Campo 6); 

g) Campo referente aos dados clínicos não mensuráveis (presença de 

complicações) do usuário. (Campo 7); 

h) Campo referente ao tratamento, data da consulta e assinatura do 

responsável pelo atendimento do usuário. (Campo 8). 

Em relação ao Campo 1 apresentado a seguir, a Tabela 12 apresenta as 

informações referentes à distribuição das 18 variáveis informadas, pertencentes ao 

campo de identificação da unidade de saúde e do usuário, do formulário de cadastro do 

HIPERDIA. Guarapuava/PR. (2002-2004). 
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Campo 1 – Referente à identificação da unidade de saúde e do usuário. HIPERDIA. Brasília. 2002. 
 
Tabela 12 – Distribuição das 18 variáveis informadas, pertencentes ao campo de identificação da unidade 
de saúde e do usuário, do formulário de cadastro do HIPERDIA. Guarapuava/PR. 2002-2004. 
 

Número da 
Ordem 

No EXCEL 

Variável Informada 
N = 

% 

01 Nome da unidade de 

saúde 

612 100 

02 Código SAI/SUS 201 32,8 

03 Número do prontuário 142 23,2 

04 Nome completo do usuário 612 100 

05 Data de nascimento 612 100 

06 Sexo 612 100 

07 Nome completo da mãe 612 100 

08 Nome do pai 612 100 

09 Raça/Cor (TV) 587 95,9 

10 Escolaridade (TV) 569 92,9 

11 Nacionalidade 612 100 

12 País de origem 612 100 

Continua 
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Continuação 
Tabela 12 – Distribuição das 18 variáveis informadas, pertencentes ao campo de identificação da unidade 
de saúde e do usuário, do formulário de cadastro do HIPERDIA. Guarapuava/PR. 2002-2004. 
 
13 

14 

Data de naturalização 

Número da portaria 

8 

0 

1,31 

0 

15 UF do município  612 100 

17 Estado civil (TV) 

(situação familiar) 

482 78,7 

18 Nº CADSUS 0 0 

Fonte: SMS de Guarapuava/PR (HIPERDIA). Guarapuava/PR. 2002 - 2004. 

Conclusão 
   

De todas as informações obrigatórias pertencentes ao Campo 1, os dados 

referentes à raça/cor, escolaridade e estado civil deixaram de ser anotados nas fichas 

em: 4,0%; 7,0% e 21,2% respectivamente.  

O trabalho de Lopes et al. (2002, p.15), os quais estudaram a relação da 

raça negra e mulata com as doenças cardiovasculares, registrou que os “resultados 

foram interpretados como condizentes com a evidência de que HA é mais grave e mais 

relacionada com lesão renal em negros do que em brancos”. 

O III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (1998) constata que “a raça 

é um dos vários aspectos relevantes na história clínica do paciente hipertenso”. Nettina 

(1998, p.302), diz que “a raça afro-americana está incluída entre os principais fatores de 

risco para a HA”. 

Brito, Lopes e Araújo (2001), em um estudo epidemiológico, concluíram que 

existe uma maior prevalência de DM e Intolerância à Glicose (ITG)  entre mulheres 

obesas e de pele escura do que entre as mulheres de pele clara. Nesta mesma 

investigação foi discutido que a prevalência de DM e ITG, em outros países, é maior 
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entre os negros do que entre as pessoas de raça branca. Acontecem ainda 

investigações para definição das verdadeiras causas destas diferenças raciais, ainda 

que alguns ensaios tenham mostrado que fatores ambientais e comportamentais são 

comprovadamente determinantes de DM tipo 2. 

Lopes et al. (2002, p.170), comprovaram que “a HA é mais grave e mais 

relacionada com lesão renal (muitas vezes ocasionando doença renal terminal (DRT)) 

em negros do que em brancos. E isto é observado principalmente quando os negros 

são submetidos a transplante renal”. 

Outra observação feita por Lopes et al. (2001, p.82), mostra que “é possível 

que negros e mulatos (comparados com brancos) portadores de glomerulonefrites 

primárias apresentem uma maior susceptibilidade de degradação da função renal 

apenas na presença de hipertensão arterial”.  

Os dados sobre a variável social escolaridade também ajudam sua definição 

do perfil  dos hipertensos e diabéticos, pois vários autores, como Monteiro et al. (2005),  

Lessa et al. (2004) e Avezum et al. (2005), concordam que a menor escolaridade 

apresenta associação significativa com HA e DM. 

Lessa et al. (2004), dizem ainda que “raça negra, baixa escolaridade e baixo 

nível socioeconômico são descritos como de elevado risco cardiovascular na literatura 

internacional”. 

Os achados de Chor (2005) mostraram que, apesar de bancários de um 

grupo estatal no estado do Rio de Janeiro, terem um nível de escolaridade considerado 

excelente (90% com curso superior completo ou incompleto), e amplo acesso à saúde 

através de um convênio de autogestão, isto não ajudou na melhora da adesão e 

adoção de hábitos saudáveis de hipertensos incluídos no tratamento prescrito. 
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No caso do estado civil, 130 fichas (21,2%) deixaram de ser informadas, o 

que pode ou não interferir diretamente na avaliação das pessoas portadoras de HA e 

DM.  Como o estudo de Avezum et al. (2005), não demonstrou relação direta do estado 

civil com riscos cardiovasculares, mas sinalizou a hipótese de que, “dependendo do 

estado civil, o nível de estresse mental poderia ser diferente, podendo ser um fator de 

risco potencial associado ao IAM”,  sendo esta hipótese já confirmada em países 

europeus pelo aumento de eventos coronarianos e diminuição da expectativa de vida 

em pessoas que tiveram a experiência da viuvez ou da solidão por outros motivos. 

Por este motivo acreditamos que a informação sobre a variável biológica 

(raça) e sobre as variáveis sociais (escolaridade e estado civil) não devem faltar em 

qualquer investigação clínica realizada pelo profissional médico ou por outro 

profissional de saúde que esteja envolvido diretamente ou indiretamente com o cuidado 

da clientela hipertensa ou diabética, pois essas informações ajudam na definição dos 

fatores de risco associados sejam eles mutáveis ou não-mutáveis. 

Em relação ao Campo 2 mostrado abaixo, a Tabela 13 traz as informações 

sobre a distribuição das nove variáveis informadas, pertencentes ao campo 

documentos gerais do usuário, do formulário do HIPERDIA. Guarapuava/PR, (2002 - 

2004). 

 

 
Campo 2 – Referente a documentos gerais do usuário.HIPERDIA. Brasília. 2002. 
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Tabela 13 – Distribuição das nove variáveis informadas, pertencentes ao campo documentos gerais do 
usuário, do formulário de cadastro do HIPERDIA. Guarapuava/PR. 2002 - 2004. 
 

Número da 
Ordem 

No EXCEL 

Variável Informada 
N = 

% 

19 Número do título de eleitor 93 15,2 

20 Zona do título de eleitor 90 14,7 

21 Série do título de eleitor 86 14,0 

22 Número da CTPS 22 3,6 

23 Série da CTPS 21 3,4 

24 UF da CTPS 22 3,6 

25 Data da emissão da CTPS 21 3,4 

26 CPF 133 21,4 

27 Número do PIS/PASEP 5 0,8 

Fonte: SMS de Guarapuava, PR. (HIPERDIA). Guarapuava/PR. 2002 - 2004. 

Em relação ao Campo 2, que informa sobre documentos gerais do usuário, a 

pesquisa mostrou que em média 91,0% destes documentos não foram anotados, o que 

não interferiu na avaliação da amostra, porquanto os dados em questão não são 

obrigatórios para o processamento do cadastro. 

Quanto ao Campo 3 abaixo, a Tabela 14 mostra as informações referentes à 

distribuição das 11 variáveis informadas, pertencentes ao campo documentos 

obrigatórios do usuário, do formulário do HIPERDIA. Guarapuava/PR, (2002 - 2004). 

 
Campo 3 – Referente a documentos obrigatórios do usuário. HIPERDIA. Brasília. 2002. 
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Tabela 14 – Distribuição das 11 variáveis informadas, pertencentes ao campo documentos obrigatórios 
do usuário, do formulário de cadastro do HIPERDIA. Guarapuava/PR, 2002 – 2004. 
 

Número 
da 

Ordem 
No EXCEL 

Variável Informada 
N = 

% 

28 Número da identidade 567 92,6 

29 Complemento da identidade * 143 23,3 

30 Órgão expedidor da identidade (TV) 491 80,2 

31 UF da identidade 548 89,6 

32 Data da emissão da identidade 559 91,3 

33 Tipo de certidão (TV) 71 11,6 

34 Nome do cartório 70 11,4 

35 Livro da certidão 71 11,6 

36 Folha do livro da certidão 71 11,6 

37 Termo da certidão 67 10,9 

38 Data da emissão da certidão 70 11,4 

* único documento não obrigatório neste campo. 
Fonte: SMS de Guarapuava/PR, (HIPERDIA). Guarapuava/PR, 2002 - 2004. 

 

Relativamente aos dados considerados obrigatórios (Campo 3), referentes 

aos documentos de identidade notamos que alguns itens deixaram de ser informados 

em até 19,7% dos formulários e no caso da certidão verificamos que uma média de 

88,5% das informações não foram anotadas. Cabe aqui ressaltar que, conforme o 

Manual de Operação do HIPERDIA (2002), os dados referentes à identidade ou 

certidão de nascimento ou certidão de casamento devem ser informados 

obrigatoriamente nos respectivos campos, pois a falta desses elementos causa 
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transtornos na digitação das informações, podendo o cadastro não ser processado pela 

falta destas provas.  

No banco de dados desta pesquisa pode ter acontecido uma                 

não-intersecção, ou seja, usuários que possuem dados sobre identidade em seu 

cadastro não possuem dados sobre algum tipo de certidão, sendo o inverso verdadeiro, 

visto que não foi possível confirmar esta comparação. 

A necessidade de ter a cobertura da certidão de nascimento é uma 

campanha realizada já há alguns anos no Brasil. Este seria o primeiro instrumento para 

garantir o “status” de cidadão. Tal movimento visa a gratuidade do registro civil para 

facilitar a identificação das pessoas quando necessitam formalizar algum tipo de 

documento e para reconhecer os indivíduos nos diversos sistemas de informação 

existentes. ABRASCO, (1997). 

Outro foco de discussão em vários eventos sobre informação em saúde, em 

nosso país, refere-se a criação de um número único para ser utilizado em todos os 

sistemas de informação existentes, com a possibilidade de compatibilização entre os 

mesmos,  sejam eles programas de informações sociais, de saúde, de educação, etc. 

Estes debates ainda não conseguiram trazer um consenso para a prática dos serviços 

de saúde, apesar de algumas tentativas já implementadas. ABRASCO (1997) 

O Campo 4 abaixo está relacionado com a Tabela 15, que mostra a 

distribuição das oito variáveis informadas, pertencentes ao campo endereço do usuário, 

do formulário de cadastro do HIPERDIA.Guarapuava/PR, 2002 – 2004. 
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Campo 4 – Referente ao endereço do usuário. HIPERDIA. Brasília. 2002. 

 

Tabela 15 – Distribuição das oito variáveis informadas, pertencentes ao campo endereço do usuário, do 
formulário de cadastro do HIPERDIA. Guarapuava/PR, 2002 - 2004. 
 

Número 
da 

Ordem 
No EXCEL 

Variável Informada 
N = 

% 

39 Tipo de logradouro 612 100 

40 Nome do logradouro 612 100 

41 Número do logradouro 612 100 

42 Complemento do logradouro 612 100 

43 Bairro 612 100 

44 CEP 612 100 

45 DDD 117 19,1 

46 Telefone 233 38,0 

Fonte: SMS de Guarapuava/PR (HIPERDIA). Guarapuava/PR, 2002 - 2004. 

Este campo de preenchimento não apresentou inconsistências, pois as 

informações obrigatórias foram todas dadas, constituindo um arquivo dos endereços de 

todos os participantes neste trabalho. 

Em relação ao Campo 5 abaixo, a Tabela 16 mostra a distribuição das oito 

variáveis informadas, pertencentes ao campo dados clínicos mensuráveis do usuário, 

do formulário de cadastro do HIPERDIA. Guarapuava/PR, 2002 – 2004. 
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Campo 5 – Referente aos dados clínicos mensuráveis do usuário. HIPERDIA. Brasília. 2002. 
 
 
Tabela 16 – Distribuição das oito variáveis informadas, pertencentes ao campo dados clínicos 
mensuráveis do usuário, do formulário de cadastro do HIPERDIA. Guarapuava/PR, 2002 - 2004. 
 

Número 
da 

Ordem 
No EXCEL 

Variável Informada 
N = 

% 

47 PAS 608 99,3 

48 PAD 609 99,5 

49 Cintura (cm) 356 58,1 

50 Peso (kg) 599 97,8 

51 Altura (cm)  591 96,5 

52 Glicemia capilar (mg/d) 145 23,7 

53 Glicemia capilar em jejum 127 20,7 

54 Glicemia capilar pós-prandial 128 20,9 

Fonte: SMS de Guarapuava/PR (HIPERDIA). Guarapuava/PR, 2002 - 2004. 

 

A amostra pesquisada mostrou que os dados obrigatórios referentes a PAS, 

PAD, cintura, peso e altura do usuário não foram informados em vários formulários, 

sendo a cintura a variável menos notificada que deixou de ser anotada em 256 fichas 

do HIPERDIA, totalizando 41,8% dos cadastros estudados. O fato de não serem 

informados os valores da PAS e PAD, cintura (principalmente), peso e altura pode ser 

considerado uma carência do cadastro.  
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As sete fichas em que faltam os dados sobre PAS e PAD (média de 0,5%) 

ficam impossibilitadas de serem analisadas quanto à classificação inicial e 

acompanhamento futuro sobre HÁ, além do não-enquadramento nos padrões dos 

consensos nacionais e internacionais sobre o assunto. 

Em 256 formulários (41,8%) faltaram os dados sobre cintura em cm do 

paciente, o que dificulta o cálculo de circunferência abdominal em cm (CA), pois Moraes 

et al. (2005), entendem que “a aferição da cintura é importante por ser avaliada como 

fator de risco associado a níveis pressóricos elevados de forma mais importante que o  

IMC”. 

Concordando com isso, Andrade et al. (2004), informam:  

a medida da cintura é capaz de identificar com alta acurácia indivíduos obesos 
e, além disto verificaram uma associação significativa entre a medida de cintura 
[...] e a prevalência de hipertensão e outros fatores de risco, tanto em homens 
quanto em mulheres.  
 

Os mesmos autores ainda sugerem que “a medida da cintura possa ser 

utilizada em substituição ao IMC, para mulheres e homens. A razão cintura-quadril 

demonstrou associação praticamente semelhante ao IMC”. 

Outras duas informações omitidas neste campo foram peso e altura, que não 

estavam anotados (ou aquele ou esta) em 34 formulários (2,7%). Neste caso podemos 

constatar que os dados de peso e altura são importantes para o cálculo do IMC, por 

auxiliarem na identificação de pessoas com risco e diagnóstico de 

obesidade/sobrepeso.  

Talvez o que esteja faltando é a conscientização e treinamento  dos 

responsáveis pelo cadastramento  e acompanhamento dos sujeitos portadores de HA e 

DM, quanto à importância e aprendizado da aferição desses dados .   
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A Tabela 17 mostra a distribuição da classificação do Índice de Massa 

Corpórea (IMC) segundo cálculo de peso (kg) e altura (m) e risco de co-

morbidade.OMS. Brasília.1998. 

 
Tabela 17 – Distribuição da classificação do índice de massa corpórea (IMC) segundo cálculo de peso 
(kg) e altura (m) e risco de co-morbidade.OMS. Brasília,1998. 

  
 imc= peso (kg) 

     altura(m) 
 

Classificação IMC(Kg/m2) RISCO DE 
CO-MORBIDADE 

Normal 18,5 – 24,9 Baixo 
Sobrepeso 25,0 – 29,9 Pouco aumentado 
Obeso Classe I 30,0 – 34,9 Moderado 
Obeso Classe II 35,0 – 39,9 Grave 
Obeso Classe III >  40,0 Muito Grave 
Fonte: Organização Mundial de Saúde. 1998.  

 

Em relação ao Campo 6, a Tabela 18 mostra a distribuição das sete variáveis 

informadas, pertencentes ao campo dados clínicos não mensuráveis (fatores de risco e 

doenças concomitantes) do usuário, do formulário de cadastro do HIPERDIA. 

Guarapuava/PR, 2002 – 2004. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Campo 6 – Referente aos dados clínicos não mensuráveis (fatores de risco e doenças concomitantes) do 

usuário. HIPERDIA. Brasília. 2002. 

 

 
 
 
 



 

 

73

Tabela 18 – Distribuição das sete variáveis informadas, pertencentes ao campo dados clínicos            
não-mensuráveis (fatores de risco e doenças concomitantes) do usuário, do formulário de cadastro do 
HIPERDIA. Guarapuava/PR, 2002 – 2004. 
 
 

Número 
da 

Ordem 
No EXCEL 

Variável Informada 
N = 

% 

55 Antecedentes familiares 

cardiovasculares 

577 94,2 

56 DM tipo 1 574 93,7 

57 DM tipo 2 571 93,3 

58 Tabagismo 586 95,7 

59 Sedentarismo 580 94,7 

60 Sobrepeso/obesidade 569 92,9 

61 Hipertensão arterial 595 97,2 

Fonte: SMS de Guarapuava/PR (HIPERDIA). Guarapuava/PR, 2002 – 2004. 

O campo relacionado aos fatores de risco não-mensuráveis para HA e DM 

apresentou uma média de 5,4% de não-notificação, ou seja, deixou-se de informar se 

as pessoas apresentavam ou não o fator risco de doenças concomitantes, o que, 

apesar de não serem informações obrigatórias, dificultaria a avaliação (se fosse o caso) 

mais aprofundada das condições clínicas da amostra estudada. Pois, segundo a OMS 

(2003), III CBHA (1998), IV DBHA (2002) e Brasil (2001), todos os fatores da Tabela 18 

são de risco complicações cardiovasculares e devem, após serem cadastrados e 

processados pelo software do HIPERDIA, ser estratificados como de risco baixo, risco 

médio, risco alto e risco muito alto conforme o Quadro 3, abaixo, que mostra a 

distribuição do risco estratificado e a quantificação de prognóstico, conforme fatores de 

risco/doença e classificação da hipertensão arterial. Brasília, (2001). 
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Outros fatores de 
risco ou doença 

 
Grau 1 

Hipertensão leve 
PAS    140 – 159 ou

PAD 90  -   99 

Grau 2 
Hipertensão 
moderada 

PAS  160 – 179 ou 
PAD 100  -109 

 

 
Grau 3 

Hipertensão grave 
PAS  >  180  ou 

PAD  >   110 

I – Sem outros 
fatores de risco 

Risco baixo Risco médio Risco alto 

II – 1-2 Fatores de 
risco 

Risco médio Risco médio Risco muito alto 

III – 3 ou mais 
fatores de risco ou 
lesões nos órgãos – 
alvo ou diabetes 

Risco alto Risco alto Risco muito alto 

IV - CCA Risco muito alto Risco muito alto Risco muito alto 
Quadro 3 – Distribuição do risco estratificado e quantificação de prognóstico, conforme fatores de 
risco/doença e classificação da hipertensão arterial. Brasília. 2001. 
Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. Brasília. 2001. 

 

Em relação ao Campo 7 abaixo, a Tabela 19 mostra a distribuição das seis 

variáveis informadas, pertencentes ao campo dados clínicos não-mensuráveis do 

usuário (presença de complicações), do formulário de cadastro do HIPERDIA. 

Guarapuava/PR. 2002 – 2004. 

Presença de Complicações Não Sim 

Infarto Agudo do Miocárdio   

Outras coronariopatias   

AVC   

Pé Diabético   

Amputação por diabetes   

Doença Renal   

 

Campo 7 – Referente aos dados clínicos não-mensuráveis (presença de complicações) do usuário. 
HIPERDIA. Brasília. 2002. 
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Tabela 19 – Distribuição das seis variáveis informadas, pertencentes ao campo dados clínicos não 
mensuráveis do usuário (presença de complicações), do formulário de cadastro do HIPERDIA. 
Guarapuava/PR, 2002 – 2004. 
Número da 

Ordem 
No EXCEL 

Variável Informada 
N = 

% 

62 IAM 572 93,4 

63 Outras coronariopatias 567 92,6 

64 AVC 571 93,3 

65 Pé diabético 569 92,9 

66 Amputação por DM 571 93,3 

67 Doença renal 572 93,4 

Fonte: SMS de Guarapuava/PR (HIPERDIA). Guarapuava/PR, 2002 – 2004.. 

 

Os dados clínicos não-mensuráveis: presença de complicações apresentou 

uma média de 6,8% de não-preenchimento, o que, apesar de não se constituir 

informações obrigatórias, dificultaria a avaliação (se fosse o caso) mais aprofundada da 

condição clínica da amostra estudada, como já apresentado na Tabela 18. 

Em relação ao Campo 8 abaixo, a Tabela 20 mostra a distribuição das dez 

variáveis informadas, pertencentes ao campo tratamento, data da consulta e assinatura 

do responsável pelo atendimento do usuário, do formulário de cadastro do HIPERDIA. 

Guarapuava/PR, 2002 – 2004. 

 

 
Campo 8 – Referente ao tratamento, data da consulta e assinatura do responsável pelo atendimento  do 
usuário. HIPERDIA. Brasília,( 2002). 
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Tabela 20 – Distribuição das dez variáveis informadas, pertencentes ao campo tratamento, data da 
consulta e assinatura do responsável pelo atendimento do usuário, do formulário de cadastro do 
HIPERDIA. Guarapuava/PR, 2002 – 2004. 
 

Número 
da 

Ordem 
No EXCEL 

Variável Informada 
N = 

% 

68 Não medicamentoso 612 100 

69 Hidroclorotiazida 213 34,8 

70 Propranolol 72 11,7 

71 Captopril 394 64,3 

72 Glibenclamida 39 6,3 

73 Metformina 24 3,9 

74 Insulina 25 4,0 

75 Outros medicamentos 452 73,8 

76 Data da consulta 602 98,3 

77 Assinatura do responsável pelo 

atendimento 

604 98,7 

Fonte: SMS de Guarapuava/PR (HIPERDIA). Guarapuava/PR, 2002 – 2004. 

 

 

Devemos destacar que a Tabela 20 trouxe algumas reflexões que devem ser 

analisadas neste estudo: A variável data da consulta deixou de ser informada em dez 

formulários e, como só teríamos a data de nascimento cadastrada, este dado isolado 

dificultaria o cálculo da idade (se fosse o caso) dos usuários do Sistema HIPERDIA.  

Outro aspecto fundamental a ser discutido em relação à Tabela 20 é que em 

oito  cadastros não constava a assinatura do  médico responsável  pelo atendimento, o 

que dificulta o tratamento dos dados, já que esta informação é obrigatória e sua 

ausência pode determinar uma não-conclusão do cadastro. Registramos aqui a 
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necessidade de orientação, acompanhamento e conscientização permanente sobre o 

assunto, para que todos os envolvidos no atendimento dos portadores  de HA  e DM 

possam estar preparados quanto à importância do preenchimento correto como forma 

de continuidade do programa.  
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6 CONCLUSÃO 

 
 
 
 
 

“Um indivíduo sem informação não pode 
assumir responsabilidades; um indivíduo que 
recebe informação não pode deixar de se sentir 
responsável.” (Jan Carlzon ) 

 

Os principais achados estatísticos deste tudo foram relativos às variáveis 

mais ou menos informadas no formulário do HIPERDIA: 

Observamos que, no Campo 1, os dados referentes ao nome da unidade de 

saúde, data de nascimento, sexo, nome completo da mãe, nome do pai, nacionalidade 

e país de origem foram informados em 100% das fichas pesquisadas e que o número 

do prontuário foi informado em apenas 23,2% dos formulários. 

No Campo 2, o dado mais informado foi o número do CPF (21,7%) e o 

menos informado foi o número do PIS/PASEP (99,1%). 

No Campo 3, o dado mais informado foi o número do documento de 

identidade/RG (92,6%) e, o dado menos informado foi o número do termo da certidão 

(10,9%). 

No campo 4, os dados: tipo de logradouro, nome do logradouro, número do 

logradouro, complemento do logradouro, bairro e CEP foram informados em 100% dos 

formulários e o DDD em apenas 19,1% dos formulários. 

No Campo 5,  o dado mais informado foi a pressão arterial diastólica -PA-, 

99,5% e, o dado menos informado foi o valor da cintura 58,1%. 

No  Campo 6, o dado mais informado  foi a hipertensão arterial com 97,2%  e 

o menos informado foi o sobrepeso/obesidade com 92,8%. 

No Campo 7, os dados mais informados foram IAM e doença renal com 

93,4% e o menos informado foram outras coronariopatias com 92,6% . 
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No Campo 8, o dado obrigatório mais informado foi a assinatura do 

responsável pelo atendimento com 98,7% e o dado menos informado foi a data da 

consulta com 98,3%. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

“O que vale na vida não é o ponto de partida e 
sim a caminhada, caminhando e semeando, no 
fim terás o que colher.” (Cora Coralina) 

 

A trajetória desta pesquisa proporcionou-nos algumas reflexões 

interessantes quanto à relação encontrada entre transição demográfica e 

epidemiológica, envelhecimento populacional, aumento das doenças crônicas, 

implantação de SIS em nosso país com o objetivo de cadastrar e acompanhar pessoas 

portadoras de HA e,DM e, finalmente, proporcionou-nos também o conhecimento sobre 

o Sistema HIPERDIA em Guarapuava/PR e a descrição da qualidade das informações 

das fichas estudadas (amostra) deste sistema em Guarapuava/PR. 

As reflexões partem do princípio de  que os países em desenvolvimento e 

alguns desenvolvidos experimentam uma transformação em sua distribuição etária 

populacional, já que com o passar dos anos, foi observada (principalmente no Brasil) 

uma queda da fecundidade e conseqüente diminuição da natalidade, aliada a um 

declínio considerável dos índices de mortalidade infantil. As associações entre estes 

fatores culminaram no aumento da expectativa de vida, fazendo com que as pessoas 

pudessem viver mais. 

Mostram ainda que os dados do IBGE (2005) indicam que a esperança de 

vida ao nascer, no Brasil, era de 33,4 anos em 1910, 64,8 anos em 2000 e 71,3 anos 

em 2003, melhora esta que transfere aos serviços de saúde responsabilidades, pois as 

observações revelam também que estudos atuais confirmam que 80% das pessoas 

com mais de 60 anos são portadoras de pelo menos uma condição crônica, como: HA, 

DM, asma, câncer, artrite, doenças mentais, etc. OMS (2003). 
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Essas considerações mostram que os indivíduos vivem mais e apresentam 

em sua quase totalidade algum tipo de situação crônica, o que acaba por requerer dos 

serviços e profissionais de saúde estratégias para que possam lidar com esta 

transformação, valorizando e aproveitando as tecnologias já existentes.       

Segundo Lima – Costa e Veras (2003, p.700), temos que “mudar conceitos já 

enraizados, a fim de alcançar de forma justa e democrática a eqüidade na distribuição 

dos serviços e facilidades para o grupo populacional que mais cresce em nosso país”. 

O grande desafio é que o envelhecimento populacional juntamente com o 

aumento das condições crônicas impõem ao sistema de saúde o desenvolvimento de 

tecnologias que visem o cadastramento e acompanhamento dos usuários através de 

sistemas de informação operacionais, os quais possam ser integrados e 

compatibilizados com outros sistemas informativos já existentes nacionalmente, 

mediante a adoção de critérios de padronização de algumas variáveis, quanto às 

questões éticas, garantindo se-lhe confiabilidade quanto à privacidade das pessoas 

para que possam produzir indicadores de saúde (perfil epidemiológico e de morbidade), 

que ajudem na tomada de decisão.  

Além de informações clínicas, os responsáveis pela criação dos SIS devem 

ter a responsabilidade de criar proteção aos sistemas, através de formatos e 

padronizações que transmitam confiança, pois a discussão atual sobre o tema versa 

sobre os perigos e ameaças à privacidade das pessoas cadastradas. Existem até 

estudos que não só preconizam a criação de leis que protejam a privacidade do 

paciente como também sugerem o desenvolvimento de padrões para garantir a 

confidencialidade e procedimentos para manter a segurança do sistema, com 

imposição de várias penas pelo uso não-autorizado. Starfield (2002). 
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A inquietação que se manifesta é que duas condições crônicas de alta 

morbidade e expressiva mortalidade se destacam nesta discussão, por estarem 

presentes em todas as regiões do Brasil e mundialmente: trata-se da HA e do DM, 

considerados dois fatores importantes de risco de doenças cardiovasculares, os quais, 

se presentes juntas, tornam o risco cardiovascular ainda mais pronunciado. Este, 

panorama por sua complexidade, requer dos órgãos responsáveis  acompanhamento e 

monitoramento contínuos, já que estudos epidemiológicos apontam para um aumento 

cada vez maior dos índices de incidência e prevalência dessas patologias e de suas 

complicações, onerando tanto os serviços públicos como os privados. 

Como esta pesquisa conhece o Sistema HIPERDIA e descreve a qualidade 

no preenchimento das informações da ficha deste sistema em Guarapuava/PR, 

verificamos que informações consideradas não-obrigatórias mas importantes não foram 

anotadas no formulário de cadastro: fatores de risco e doenças concomitantes, 

presença de complicações e tratamento medicamentoso ou não-medicamentoso. 

Avaliamos que as informações não-obrigatórias (Tabelas 18 e 19), tais como: 

antecedentes familiares cardiovasculares, DM tipo 1 e tipo 2, tabagismo, sedentarismo, 

sobrepeso/obesidade, hipertensão arterial, IAM, outras coronariopatias, AVC, pé 

diabético, amputação por DM e doença renal, apesar de não serem obrigatórias no 

formulário padrão do HIPERDIA, como forma de finalizar o processamento, também são 

importantes para definição das condições clínicas desta clientela e para classificação 

do risco. 

Outras informações obrigatórias foram omitidas: raça/cor, escolaridade, 

estado civil, registro de identidade e ou certidão de nascimento e ou casamento, dados 

sobre PAS e PAD, cintura (circunferência abdominal), peso, altura, outros 
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medicamentos em uso, data da consulta e assinatura do responsável pelo atendimento 

do usuário. 

Consideramos que os dados exigidos nos campos do formulário do 

HIPERDIA que não foram informados são essenciais para compor a sistematização da 

assistência e promover a adesão ao tratamento: identificação do usuário através de 

algum documento válido em âmbito nacional; definição dos fatores de risco associados, 

para: diagnosticar o sobrepeso/obesidade; reconhecer o tipo de tratamento iniciado ou 

em andamento; calcular a idade; indicar quando o usuário foi cadastrado no sistema; e 

determinar qual o profissional que realizou o atendimento. 

Com os resultados encontrados neste estudo sugerimos, que os órgãos 

responsáveis pelos SIS no Brasil, nas três esferas de governo: federal, estadual e 

municipal, após a implantação de programas com a  característica do HIPERDIA, 

ofereçam um treinamento específico para os profissionais envolvidos diretamente com o 

cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos e ofereçam a educação 

permanente aos responsáveis pela retroalimentação dos sistemas, já que na maioria 

das vezes existe um investimento financeiro considerável na implantação destes 

programas, os quais, pela importância justificada, devem ter manutenção e atualização 

com continuidade responsável, evitando-se que com o passar dos anos outros 

interesses possam desvirtuar a prioridade que, nesse caso específico, é o 

acompanhamento de pessoas hipertensas e diabéticas, dando-se lhes o direito básico 

de monitoramento, assistência da equipe multidisciplinar e aquisição dos medicamentos 

cadastrados no Sistema HIPERDIA. 

Este seguimento torna – se necessário para esclarecer aos profissionais 

sobre a omissão, principalmente das variáveis conhecidas como obrigatórias e dos 
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dados clínicos do usuário, cuja ausência dificulta o processamento final dos dados 

podendo até, impossibilitar a conclusão de um perfil efetivo dos usuários portadores de 

DM e HA.  

Outra ação importante neste percurso é a avaliação dos SIS, do modo como 

a organização da assistência está sendo prestada nos serviços de saúde bem como 

pela satisfação dos usuários. Tudo isso para saber se o retorno está sendo considerado 

positivo ou não e se está ocorrendo transformação da situação atual, pois, com o 

desenvolvimento tecnológico, a “informatização tornou – se uma ferramenta 

epidemiológica que veio com seu potencial para melhorar não apenas a atenção clínica, 

mas também o planejamento, a prestação de serviços e a avaliação dos serviços”. 

Starfield. (2002, p.597) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“É sábio olhar para trás, pois é avaliando a 
tortuosidade de nossas pegadas, que 
poderemos garantir um caminho reto para o 
futuro.” (Anônimo). 
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ANEXO A. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO BRASIL 
Sistemas Nacionais de Informação em Saúde, Brasil, 1997. Principais SIS do 
Ministerio da Saude do Brasil 
Sistema Referência Fonte de dados Origem 
SIM Óbitos 

 
Declaração de óbito (DO) Hospitais 

Médicos 
IML (Instituto Médico Legal) 

SINASC Nascidos Vivos 
 

Declaração de Nascido 
Vivo(DN) 

Hospitais (partos hospitalares) 
Cartórios (partos domiciliares) 

SINAN Agravos 
notificáveis 

Fichas de notificação e 
investigação 

Unidades Básicas de Saúde, Hospitais , 
Clínicas , Ambulatórios, Consultórios. 

SIH Internações 
hospitalares 

Boletim de Internação 
Hospitalar (AIH) 

Hospitais conveniados ao SUS 

SIA Atendimento 
ambulatorial 

Boletim de produção de 
serviços ambulatoriais (BPA) 

Serviços ambulatoriais cadastrados 
pelo SUS (obs.:não possibilita dados de 
morbidade) 

 

Outros Sistemas de Informações 
Sistema Referência Fonte de dados Origem 

SISVAN - 
Sistema de 
vigilância 
alimentar e 
nutricional 

Situação alimentar e nutricional de 
crianças e gestantes 

Fichas de notificação 
epidemiológica 

Unidades básicas de 
saúde 

SIAB 
Sistema de 
Informação da 
Atenção 
Básica 

População do PSF Ficha de cadastro do 
PSF 

Unidades básicas de 
saúde 

SISCAT 
Sistema de 
Informação 
sobre 
Accidentes de 
Trabalho 

Acidentes de trabalho Fichas de comunicação 
de acidente de trabalho 

Empresas públicas e 
privadas 

SI – PNI Imunizações Relatório de vacinas Unidades básicas de 
saúde 

Ministério da 
Saúde 

Informações em saúde, legislação, 
recursos humanos e financeiros, 
vigilância epidemiológica e sanitária, 
indicadores de saúde, etc. 

Site : 
www.saude.gov.br 

Internet 

FUNASA 
Fundação 
Nacional de 
Saúde 

Responsável pela coordenação do 
Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica e ambiental e pela 
saúde indígena 

Site : 
www.funasa.gov.br 

Internet 

IBGE 
Instituto 
Brasileiro de 
Geografia e 
Estatística 

Informações de natureza estatística: 
(demográfica, social e econômica), 
geográfica, cartográfica, geodésica e 
ambiental. Publica o anuário 
estatístico ( síntese de informações 
do Brasil). 

Site: 
www.ibge.gov.br 

Internet 

Continua 
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ANEXO A. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO BRASIL 
                                                                                         Continuação 
 
 
ANVISA 
Agência 
Nacional de 
Vigilância 
Sanitária 

Responsável pela coordenação do 
sistema de vigilância sanitária. 

Site : 
www.anvisa.gov.br 

Internet 

FIOCRUZ 
Fundação 
Osvaldo Cruz 

Desenvolve ações na área de 
ciência e tecnologia como pesquisa 
básica e aplicada, ensino, 
assistência hospitalar e ambulatorial 
de referência, produção de vacinas, 
medicamentos. 

Site : 
www.fiocruz.br 

Internet 

LILACS 
Rede Latino 
Americana e 
do Caribe de 
Informação 
em Ciências 
da Saúde 
 

Referências bibliográficas e resumos 
desde 1982, com informações em 
ciências da saúde, coordenada pela 
BIREME 

Site : 
www.bireme.br 
 

Internet 

MEDLINE Base de dados bibliográficos 
produzidos pela Biblioteca Nacional 
de Medicina dos Estados Unidos da 
América, literatura da área 
biomédica. 

Site : 
www.pubmed.com.br 

Internet 

CID 
Classificação 
Internacional 
de Doenças e 
de Problemas 
relacionados 
à Saúde 

Classificação de doenças em 
português. 

Publicação em forma de 
livro. 

Internet e Centro 
Brasileiro de 
Classificação de 
Doenças/Faculdade de 
Saúde Pública da 
Universidade de São 
Paulo/Organização 
Mundial de 
Saúde/Organização 
Pan-Americana de 
Saúde. 

Fonte: Informe epidemiológico do  SUS. 1997. 
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ANEXO B. MODULOS DO SISTEMA HIPERDIA 

MODULOS DO SISTEMA 
Municipal  

O Sistema e composto dos 
subsistemas Federal. 

A Composicao dos Subsistemas 
Unidade de Saúde 
Distrito Sanitário 

 
O Subsistema Municipal e 
composto dos modulos Centralizador Municipal (SMS) 

Fluxo de Informacao 
Cadastro de Portadores 
Registro dos Atendimentos aos inscritos no Plano 

 
Modulo  Unidade de Saude 
 Relatórios Operacionais e Gerenciais 

Exportação/Importação dos dados para o módulo Distrito Sanitário ou Centralizador 
Municipal 

Cadastro de Portadores 
Registro dos Atendimentos aos inscritos no Plano 
Relatórios Operacionais e Gerenciais 
Exportação/Importação dos dados para o módulo Unidade de 
Saúde e Centralizador Municipal 

 
 
 
 
Modulo Distritro Sanitario 

Permite Entrada de Dados de Unidades de Saúde não 
informatizadas 
Cadastro de Portadores do Município e registro dos 
atendimentos aos inscritos no Plano 
Relatórios Operacionais e Gerenciais 
Exportação/Importação dos dados do módulo Unidade de 
Saúde ou Distrito Sanitário 
Exportação/Importação de dados para o módulo Federal 
Geração de arquivo para o Centralizador CadSUS 

 
 
 
 
 
Modulo Centralizador Municipal 

Permite Entrada de Dados de Unidades de Saúde não 
informatizadas 
Cadastro nacional dos inscritos no Plano e registro de seus 
acompanhamentos 
Disponibiliza informações de acesso público com exceção da 
identificação do portador 
Integração de dados com o CadSUS Federal 
Exportação/Importação dos dados do módulo Centralizador 
Municipal 

 
 
 
 
Subsistema Federal 

Disponibiliza informações para a aquisição, dispensação e 
distribuição de medicamentos para a Secretaria Executiva - 
SE/MS 
Orienta os gestores públicos na adoção de estratégias de 
intervenção que permita a modificação do quadro atual 
Garantir o recebimento dos medicamentos padronizados a 
todos os pacientes cadastrados no Sistema 

 
 
 
 
Beneficios Permite conhecer o perfil epidemiológico da hipertensão 

arterial e do diabetes mellitus na população 
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ANEXO B. MODULOS DO SISTEMA HIPERDIA 

Continuação 
 
 
 

 
Microcomputador Pentium ou similar 
Impressora jato de tinta 

 
 
Recursos necessarios 

Sistema Operacional Windows 98 ou superior 
Formas de Instalacao 

Arquivos disponibilizados pela Internet, através dos sites 
da Secretaria de Políticas de Saúde 
www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/cnhd/dados/home.htm 
do Datasus: www.datasus.gov.br 
Arquivos disponibilizados via BBS área 25 
Em situações especiais 

 
 
 
O Sistema pode ser instalado 

Disquetes; CD-ROM 
Administrador do sistema - profissional responsável pela 
manutenção do ambiente do sistema (instalação, 
configuração) e da base de dados (controle de acesso, 
salvamento e recuperação da base e rotinas de transferência) 

 
 
 
 
Profissionais envolvidos para 
cada local do Hiper Dia 

Operador - profissional responsável pela entrada de dados 
coletados através do formulário Cadastro do Hipertenso e/ou 
Diabético e de formulário de  Acompanhamento 
Centralizador municipal, na Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS 
Módulo Distrito Sanitário, quando houver, no Distrito Sanitário 

 
 
Etapas de instalacao 

Módulo Unidade de Saúde, na Unidade Básica de Saúde - 
UBS 
Modo Local - município que utilizará o sistema em 
microcomputador que não está ligado em rede 

 
Configuracao do Sistema 

Modo Remoto - município que utilizará o sistema em 
microcomputador que está ligado a uma rede 

Fluxo de Dados 
Disponibilização do produto de software através do site da 
Secretaria de Políticas de Saúde, do site do DATASUS e do 
MS-BBS 
Suporte aos municípios em relação ao produto de software 
através das Regionais do Datasus 

 
 
 
Estrategias de disseminacao 

Suporte aos municípios em relação ao Plano através das 
Secretarias Estaduais de Saúde 

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. HIPERDIA. 2002. 

Conclusão 

 



 

 

105

ANEXO C. CÓDIGO DE REFERÊNCIA. TABELA DO VERSO 
DO FORMULÁRIO DO HIPERDIA 
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ANEXO D. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA DA EERP/USP. 
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ANEXO E. CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO 1ª 
VIA. 
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ANEXO F. FICHA DE ACOMPANHAMENTO 
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