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INTRODUÇÃO: O acidente vascular cerebral (AVC) possui alta prevalência, morbidade e 

mortalidade na população brasileira. O principal fator de risco para o AVC é a hipertensão 

arterial (HA), que, quando controlada adequadamente, reduz significativamente as taxas de 

incidência dessa doença. Cerca de 80% dos AVC¿s estão relacionados à HA. Há uma relação 

estreita entre AVC e HA: o cérebro é, em geral, o órgão que mais precocemente e mais 

intensamente sofre as consequências da HA (GAGLIARDI, 2009). OBJETIVO: Descrever o perfil 

epidemiológico dos pacientes hipertensos que apresentaram AVC no Piauí, a partir de critérios 

como sexo e faixa etária, avaliando a presença de outros fatores de risco como sedentarismo, 

sobrepeso e tabagismo. MÉTODOS: A pesquisa em questão é um estudo epidemiológico 

quantitativo realizado através de dados de 04/2004 a 04/2013 do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os resultados foram organizados em 

planilhas do software Microsoft Excel e usados para produção de gráficos e tabelas. 

RESULTADOS: O número de casos de pacientes com hipertensão arterial que apresentaram 

AVC mostrou uma redução gradativa de 2005 a 2013, registrando um pico isolado em 2009 

(1033 casos), com uma taxa média anual de 593,2 casos. Notou-se dentre esses casos 

predomínio do sexo feminino (55,6 %) e faixa etária de 60 a 69 anos (26,5%). Além disso, 

dentre esses casos, 28,7 % apresentavam além de HA, mais dois fatores de risco para AVC 

(sedentarismo, sobrepeso e/ou tabagismo), sendo 60 % mulheres e 25% possuíam 60 ¿ 69 

anos. Já 7,2 % dos casos apresentavam todos os fatores de risco avaliados, sendo 65,3% do 

sexo feminino e ambos os grupos etários de 50-59 e 60-69 anos corresponderam a 26,6% dos 

casos. CONCLUSÃO: O estudo permitiu realizar um perfil epidemiológico dos pacientes 

hipertensos que apresentaram AVC, observando dentre os casos predomínio do sexo feminino 

em todas as situações e da faixa etária de 60-69 anos, além de uma maior representatividade 

do grupo etário de 50-59 anos dentre os pacientes que possuíam os quatro fatores de risco 

analisados. Ademais, notou-se que 75,4 % dos pacientes hipertensos que apresentaram AVC 

apresentaram pelo menos mais um outro fator de risco associado. Portanto, é importante o 

reforço de medidas que visem um estilo de vida mais saudável com a redução dos fatores de 

risco modificáveis para o AVC entre os grupos de risco e grupos etários mais novos, a fim de 

reduzir o número de casos dessa doença. 
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PERFIL EPIDÊMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM HAS ASSOCIADA A SOBREPESO 
NO ESTADO DO PIAUÍ 
AUTORES: PRISCILA KARINE COELHO CAMPOS; THAUAN SOUSA ALVES; VINÍCIUS 
LEAL VELOSO; THIAGO ASSIS BORGES MORAIS; PABLO HENRIQUE DE ARAÚJO 
LEAL; SAMYLLA MIRANDA MONTE 
APRESENTADOR(A): PRISCILA KARINE COELHO CAMPOS 
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a mais frequente das doenças 

cardiovasculares. É também o principal fator de risco para as complicações mais comuns como 

acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica 

terminal (Ministério da Saúde, 2006). A obesidade, por sua vez, é considerada uma 

Enfermidade Crônica Não Transmissível (ECNT) e sua ocorrência, frequentemente, está 

associada a outras co-morbidades, como diabetes mellitus, enfermidades cardiovasculares, 

hipertensão arterial, infarto do miocárdio e alguns tipos de cânceres (WHO, 2009). OBJETIVO: 

Determinar o perfil epidemiológico dos pacientes com HAS associado a sobrepeso no estado 

do Piauí, no período de 04/2008 a 04/2013 (5 anos). MÉTODOS: Trata-se de um levantamento 

epidemiológico baseado nos dados do Banco de Dados do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde ¿ DATASUS. Trata-se de um estudo transversal sobre as possíveis 

relações entre o sobrepeso e a HAS. RESULTADOS: O Total de casos de Hipertensão no Piauí 

foi de 59.811 no período pesquisado. Desses, 16.943 (28.33%) estavam associados a algum 

grau de sobrepeso. Há uma prevalência maior em mulheres, sendo 12.223 (72,14%) contra 

4.720 (27,86%) em homens. Entre as mulheres que possuem tanto HAS quanto sobrepeso, 37 

(0.30%) têm entre 0 e 19 anos; 307 (2,51%) entre 20 e 29; 1.128 (9,23%) entre 30 e 39; 2480 

(20,29%) entre 40 e 49; 3.297 (26,97%) entre 50 e 59 anos e 4.974 (40,70%) acima de 60 anos. 

Já entre os homens, 23 (0,49%) têm entre 0 a 19 anos; 106 (2,24%) entre 20 e 29; 384 (8,13%) 

entre 30 e 39; 825 (17,48%) entre 40 e 49; 1.192 (25,25%) entre 50 e 59 e 2.190 (46,40%) 

acima de 60 anos. CONCLUSÃO: Observou-se um número relativamente elevado (28,33%) de 

pacientes que têm relacionadas HAS e sobrepeso. Além disso, pôde-se constatar que o sexo 

feminino tem uma prevalência muito maior de relação entre os dois fatores (72,14%) sendo a 

faixa etária acima de 60 anos a que tem mais casos registrados (40,70%). Nos homens, a faixa 

etária acima de 60 anos também é a que contém maior prevalência (46,40%). 
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PAPEL DA ZINCO-α2-GLICOPROTEÍNA COMO BIOMARCADOR DO DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 
AUTORES: TALYTA QUARESMA LOUREIRO VALCARENGHI; JULIANA SOARES 
SEVERO; JÉSSICA BATISTA BESERRA; DILINA DO NASCIMENTO MARREIRO 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza pela intolerância à glicose e 

hiperglicemia com acentuada resistência periférica à ação da insulina. Verifica-se a 

participação de adipocinas, como a zinco-α2-glicoproteína na sensibilidade à ação da insulina, 

pois mobilizam lipídios e estimulam a secreção de adiponectina por esse tecido. Porém, a 

importância dessa proteína como biomarcador prognóstico do diabetes mellitus tipo 2 ainda 

não foi elucidada. OBJETIVOS: Verificar informações atualizadas sobre o papel da zinco-α2-

glicoproteína como biomarcador do diabetes mellitus tipo 2. MÉTODOS: Trata-se de uma 

revisão de literatura realizada nas bases de dados da Pubmed e Scopus, incluindo estudos 

publicados nos últimos cinco anos. Descritores utilizados: "zinc-alpha 2-glycoprotein¿ e ¿type 2 

diabetes mellitus¿. Foram encontrados 11 artigos dos quais foram utilizados 5. RESULTADOS: 

Estudos apontam redução nas concentrações séricas, expressão gênica e atividade da zinco-

α2-glicoproteína em indivíduos diabéticos. Essa proteína tem sido inversamente associada à 

adiposidade e a resistência à insulina nesses pacientes. A literatura evidencia que a 

concentração sérica de zinco-α2-glicoproteína parece ser um melhor biomarcador do que os 

produtos de triglicerídeos e glicose de jejum para a resistência à insulina. Entretanto, estudo 

recente mostrou correlação positiva entre a zinco-α2-glicoproteína sérica, a creatinina sérica e 

a taxa de filtração glomerular, evidenciando também o papel dessa adipocina como 

biomarcador para a nefropatia diabética. CONCLUSÃO: A literatura evidencia que a zinco-α2-

glicoproteína parece ser um importante biomarcador para identificar resistência à insulina e 

complicações relacionadas ao diabetes mellitus embora sua aplicação e importância ainda 

necessitem de estudos. 
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PERFIL NUTRICIONAL E RISCO CARDIOVASCULAR EM IDOSOS COM  
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 
AUTORES: JEFFERSON ABRAÃO CAETANO LIRA; ELYROSE SOUSA BRITO ROCHA 
APRESENTADOR(A): JEFFERSON ABRAÃO CAETANO LIRA 
E-MAIL: j.abraaolira@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: a Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença que apresenta elevado risco de 

mortalidade em razão de suas complicações cardiovasculares. Desse modo, algumas medidas 

preventivas, como a alimentação saudável e a prática de atividade física, são imprescindíveis 

para minimizar esses riscos. OBJETIVOS: avaliar o perfil nutricional e os fatores de risco 

cardiovascular em idosos com Hipertensão Arterial Sistêmica. MÉTODOS: trata-se de um 

estudo descritivo de abordagem quantitativa realizado em uma micro área da Estratégia Saúde 

da Família de Teresina. A população do estudo foi constituída de (N=150) idosos cadastrados 

no programa Hiperdia. Os critérios de inclusão foram idosos com idade igual ou superior a 60 

anos, hipertensos, com realização de consultas periódicas na unidade e que aceitaram 

participar da pesquisa. O cálculo da amostra foi obtido com base na fórmula para populações 

finitas, utilizando nível de confiança de 95% e erro máximo de 5%, totalizando (n=73) 

participantes. A coleta de dados foi realizada no mês de fevereiro de 2017, por meio de 

entrevista e análise do prontuário, mediante formulário semiestruturado. Os dados foram 

tabulados no Microsoft Excel 2013 e organizados em tabelas. Esta pesquisa foi aprovada pelo 

CEP da Uespi com o parecer n° 1.643.888. RESULTADOS: em relação aos dados 

socioeconômicos, destacou-se que a maioria dos idosos possui ensino fundamental 

incompleto (54,8%) e são de baixa renda (80,8%). A média do peso foi de 64,8 kg e o IMC 

médio de 27,6. No que tange ao perfil nutricional, 30,1% realizam controle do sal e 19,2% do 

café. Todavia, 50,7% consomem margarina e fritura, 80,8% linguiça e 76,7% fazem uso de 

temperos prontos. A respeito da frequência diária, 32,9% relataram consumir alimentos 

gordurosos 3 vezes por semana, 50,7% utilizam embutidos 1 a 2 vezes por semana e 76,7% 

raramente consomem condimentos. Em relação aos fatores de risco cardiovasculares, 69,9% 

relataram histórico familiar de doença arterial coronariana, 63% são sedentários e 82,2% 

seguem orientação dietética. CONCLUSÃO: verificou-se que a maioria dos idosos possui 

sobrepeso, histórico familiar de doença coronariana e são sedentários, fatores que aumentam 

o risco cardiovascular. Ademais, observou-se que esses pacientes não realizavam o controle 

alimentar adequado, pois restringiam o sal, mas não tinham o conhecimento de que outros 

alimentos, como gordura, embutidos e condimentos, também contribuem para a elevação da 

pressão arterial. 
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FATORES DE RISCO RELACINADOS AO AUMENTO DA INCIDÊNCIA DE 
HIPERTENSÃO NA ADOLESCÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA 
AUTORES: ANNA MARIA ALENCAR DE SOUZA; VICENTE RUBENS REGES BRITO; 
INGRYD HARIEL DA SILVA SIQUEIRA BARBOSA; FRANCISCA TEREZA DE GALIZA  
APRESENTADOR(A): ANNA MARIA ALENCAR DE SOUZA 
E-MAIL: anna_alencar_@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica pode ser considerada como um problema de 

saúde pública que, até então, afetava principalmente adultos e idosos, tendo prevalência 

mínima entre adolescente. O que antes era raro, atualmente, tem aumentado a sua incidência 

entre os jovens e, claro, tal aumento é decorrente dos mais variados fatores de risco, sendo o 

principal, a obesidade. OBJETIVOS: Este estudo tem com finalidade reunir dados, com base na 

literatura científica disponível, para analisar quais os fatores de risco que estão associados ao 

desenvolvimento de hipertensão arterial em adolescentes. MÉTODO: O estudo é uma revisão 

integrativa de literatura, que utilizou como base de dados a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

e SCielo, com os descritores em saúde: Fatores de risco, Hipertensão, Saúde do adolescente e 

Saúde pública, e como critérios de inclusão: texto completo em língua portuguesa e inglesa, 

tendo ao final 10 artigos para produção da revisão. RESULTADOS: Entre os indicadores de risco 

que contribuem para a hipertensão arterial em crianças e adolescentes, destaca-se: os níveis 

iniciais elevados de pressão arterial, o histórico familiar (por de partilharem entre si os genes, 

partilham também o mesmo ambiente cultural e doméstico), a obesidade e o sedentarismo. 

Dentre os fatores de risco já conhecidos, baixo peso ao nascer, sedentarismo, estresse e 

elevado consumo de sal, não se sabe bem ainda a partir de que idade, mas também são 

indicadores. Na maioria da literatura foram utilizados como controle os dados da tabela de 

percentis, que classifica os níveis de pressão arterial em: normal (menor que o percentil 90); 

pré-hipertensão (igual ao percentil 90 e menor que o percentil 95); hipertensão estágio 1 

(entre o percentil 95 e o percentil 99 mais 5 mm Hg); hipertensão estágio 2 (acima de 5 mm Hg 

do percentil 99). Alguns autores justificam que taxas mais elevadas são encontradas em 

estudos que se baseiam em uma avaliação, e que os valores caem significativamente quando 

são considerados portadores de pressão arterial elevada, aqueles que têm a pressão arterial 

igual ou acima do percentil 90 em duas ou três avaliações consecutivas. CONCLUSÃO: Pôde-se 

concluir que não há unanimidade quanto aos fatores de risco de desenvolvimento de 

hipertensão arterial em jovens, mas foi possível determinar os principais, como: estado 

nutricional, idade, estágio de maturação sexual, histórico familiar e fase da adolescência. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: MITOS E VERDADES EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DO 
CORAÇÃO 
AUTORES: JULIÊTA LOPES FERNANDES; SUELLEN APARECIDA PATRICIO PEREIRA; 
LAÍS RESENDE DE SOUSA AMARAL; LETÍCIA DE SOUSA MILANEZ; EDMARA 
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APRESENTADOR(A): JULIÊTA LOPES FERNANDES 
E-MAIL: julyyeta_fernandes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A promoção da saúde se define como um processo social e político, não 

limitado a abraçar somente ações direcionadas a fortalecerem as habilidades e capacidades 

dos indivíduos, mas envolvendo, também, ações dirigidas a mudar as condições sociais, 

ambientais e econômicas, de forma a amenizar o seu impacto na saúde pública e individual 

(FIGUEIREDO, 2010). A hipertensão arterial é considerada um fator de risco importante para 

doença cardiovascular sendo incluída entre os riscos de mortalidade em todo o mundo (BRITO; 

GEORGE, 2012). Alguns fatores de risco contribuem para a hipertensão, tais como idade, 

gênero e etnia, excesso de peso, ingestão excessiva de sódio, consumo de álcool, 

sedentarismo, níveis socioeconômicos e genéticos. A adoção de hábitos saudáveis, como a 

prática regular de atividade física e a alimentação adequada são ações importantes que devem 

ser enfatizadas na comunidade. (RADOVANOVIC, 2016). OBJETIVO: Relatar a atividade ¿Mitos 

e Verdades¿, mediada pela equipe multiprofissional da Residência em Saúde da Família e 

Comunidade da Universidade Estadual do Piaui, realizada com um grupo de mulheres do 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade de Teresina-PI. MÉTODOS: A 

atividade ocorreu no mês de setembro de 2016, participaram da ação cerce de 40 mulheres de 

diferentes faixas etárias. Realizou-se uma roda de conversa sobre a relação entre a 

alimentação e a atividade física com a saúde do coração, enfatizando a Hipertensão Arterial, 

onde se fez o uso de placas escritas ¿Mito¿ ou ¿Verdade¿, onde os participantes a usaram em 

cada pergunta relacionada ao tema. RESULTADOS: Durante a atividade, foi possível observar a 

participação do grupo, que interagiu compartilhando seus saberes e realizando 

questionamentos sobre a temática. Além disso, durante a avaliação final realizada após a 

atividade, recebeu-se uma avaliação positiva do grupo, que considerou a troca de 

conhecimentos importante para a melhoria da qualidade de vida das participantes e da 

comunidade local. CONCLUSÃO: Nota-se a importância de ações de educação em saúde tendo 

como foco a prevenção de doenças cardiovasculares como a hipertensão arterial, pois desse 

modo, a população torna-se consciente da necessidade da adoção de um estilo de vida 

saudável, com a finalidade de evitar complicações a sua saúde. 
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EM DIA COM A SAÚDE: AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DO 
RASTREIO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS 
AUTORES: NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JÚNIOR; VANESSA LEAL 
LIRA; NAYANE OLIVEIRA DE CARVALHO; TALITA DE BRITO SILVA; ARETHUZA DE 
MELO BRITO CARVALHO  
APRESENTADOR(A): NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JÚNIOR 
E-MAIL: nflcj@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As doenças crônicas não transmissíveis constituem um grande problema de 

saúde pública devido às altas taxas de prevalência e morbimortalidade. OBJETIVOS: Relatar a 

experiência de acadêmicos de enfermagem na implementação de uma ação de promoção da 

saúde, realizada durante o estágio em uma Unidade Básica de Saúde - UBS. MÉTODOS: Estudo 

do tipo relato de experiência de caráter descritivo exploratório, com abordagem quantitativa. 

A ação educativa foi idealizada para atender as necessidades observadas durante as consultas 

de Hiperdia no decorrer do estágio da disciplina Saúde do Adulto e do Idoso e realizou-se 

através de ações como a entrevista individual através do preenchimento de um formulário 

com questões subjetivas, coleta de dados objetivos e por fim, orientações sobre alimentação 

saudável e prática de atividade física. A atividade foi desenvolvida em uma praça pública, com 

a participação de sessenta e uma pessoas. Assim, para a discussão dos resultados, foram 

avaliadas as seguintes variáveis: idade, sexo, cor/raça, frequência na UBS, prática de atividade 

física regular, patologia, Pressão Arterial - PA, peso, altura e Índice de Massa Corporal ¿ IMC, 

no entanto foram excluídos dez formulários por não apresentarem o preenchimento de todos 

os dados. RESULTADOS: Os participantes estavam na faixa etária de vinte e sete a oitenta e 

seis anos, o sexo feminino prevaleceu (n=43), autodeclararam-se pardos (n=31), relataram 

frequentar a UBS do bairro (n=40), afirmaram não praticar atividade física regular (n=28), 

relataram Hipertensão Arterial Sistêmica ¿ HAS (n=12), referiram HAS e Diabetes Mellitus ¿ DM 

(n=4), afirmaram ser diabéticos (n=3), não apresentaram HAS ou DM (n=32), apresentaram 

PA<120x80mmHg (n=29), estavam com a PA>120x80mmHg (n=18), tinham PA=120x80mmHg 

(n=4). Observou-se que o peso variou de 37kg a 94.2kg, já a estatura foi de 1.40m a 1.72m, em 

seguida aplicou-se a fórmula utilizada para o cálculo do IMC, assim os classificamos em: 

eutrofia (n=20), sobrepeso (n=16), obesidade grau I (n=13), obesidade grau II (n=1) e 

obesidade grau III (n=3), conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde ¿ OMS, 

2000. CONCLUSÃO: Percebe-se a relevância de se investir na promoção de saúde a partir da 

atenção primária, visto que essa possui uma equipe apta a conhecer os problemas gerais que 

interferem no processo saúde-doença e capacitada para educar e conscientizar a população 

sobre a prevenção de agravos e a manutenção do estado de saúde. 
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ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
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DANIELLE BARBOSA SANTOS  
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INTRODUÇÃO: A pressão alta, quando não controlada adequadamente, pode levar, em longo 

prazo, a diversas lesões de órgãos-alvo, como coração, cérebro e rins. Como se trata de uma 

doença sem cura, o tratamento da hipertensão visa a prevenção das suas complicações, 

principalmente Acidente Vascular Cerebral (AVC), Infarto Agudo do Miocárdio, Insuficiência 

Cardíaca e Insuficiência Renal Crônica. O tratamento da hipertensão arterial costuma ser 

baseado em duas estratégias: mudanças de hábitos de vida e terapia medicamentosa que 

inclui diversas classes de medicamentos. OBJETIVOS: Avaliar os principais fármacos utilizados 

pela população hipertensa de uma zona rural. METODOLOGIA: Foram avaliados os prontuários 

após a consulta de enfermagem, consulta médica e visita domiciliar de 152 pacientes 

acompanhados pela estratégia saúde da família entre os meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Após analises de prontuários foram encontrados entre as classes 

de anti-hipertensivos os diuréticos tizídicos no qual o mais comum foi Hidroclorotiazida 50mg 

em 78% das prescrições, entre os diuréticos de alça a Furosemida de 40mg em apenas 0,65%; 

nos diuréticos poupadores de potássio como o Espironolactona 25mg estava em 1,31% ; entre 

os inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) o mais encontrado foi enalapril de 

10mg e 20mg estando presentes em 64%. Entre os antagonistas do receptor da angiotensina II 

os principais foram a Losartana 50mg em 72% e a Valsartana 160mg presente em 1,31%. Nos 

inibidores dos canal de cálcio foi encontrado o Anlodipino 10mg em 41%, entre os 

betabloqueadores estavam o Atenolol 25mg em 25%, Carvedilol 25 mg em 0,65% e o 

Propranolol 40mg em 1,97%. Outras classes como vasodilatadores diretos, bloqueadores alfa I 

e Agonistas alfa II adrenérgicos não foram encontrados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A adesão ao 

tratamento é um importante fator de controle da hipertensão e é necessário que o paciente 

estaja ciente de sua condição de saúde e comprometido com o tratamento, tenha apoio dos 

profissionais de saúde através dos esclarecimentos e incentivos e familiar. A não adesão ao 

tratamento medicamentoso é a principal responsável pelas falhas no tratamento, pelo uso 

irracional de medicamentos e por agravos no processo patológico. Tendo como consequência 

maiores custos a saúde pública devido ao aumento no número de casos de intoxicações e 

internações hospitalares. 
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E-MAIL: edmaramayara@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No Sistema Único de Saúde, a estratégia de promoção da saúde tem como 

finalidade enfocar os aspectos que determinam o processo saúde-doença, atuando sobre os 

fatores que afetam a saúde e qualidade de vida dos indivíduos (BRASIL, 2010). As doenças 

crônicas não transmissíveis têm aumentado no Brasil, dentre elas a diabetes e a hipertensão 

arterial têm se destacado, pelo aumento de sua frequência, e pelos impactos sociais e 

econômicos que acarretam (ROSA, 2011). A alimentação deve ser entendida como um 

planejamento cuidadoso e balanceado, e nunca como uma simples listagem de proibições e 

limitações alimentares. Deve ser individualizada de acordo com as condições sociais, 

econômicas e culturais, estando em harmonia com a rotina diária da pessoa. (BERTIN, 2016). 

OBJETIVO: Relatar a atividade ¿Painéis de Alimentação: Como comer de forma saudável¿? 

mediada pela Equipe da Residência em Saúde da Família e Comunidade da Universidade 

Estadual do Piaui, realizada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade de Teresina-PI. 

MÉTODOS: A atividade consistiu em uma discussão sobre a relação entre a alimentação e as 

patologias estudadas, onde se usou como metodologia três painéis ilustrativos (Evite, Fique 

atento e Prefira), nos quais as pessoas distribuíam as figuras de diversos alimentos no painel 

que achasse pertinente. RESULTADOS: Vários alimentos foram comuns ao dia a dia de muitos 

participantes, por exemplo, arroz, feijão, frutas e diversos industrializados, durante a atividade 

gerou-se dúvidas em relação ao seu consumo, a forma de preparo e sua quantidade; o público 

citou a proibição de alguns alimentos, como sal, açúcar e frituras, em que alguns relataram 

dificuldades em aderir a novos hábitos por conta da doença e a restrição a estes alimentos, 

abordando-se neste caso substituições para alguns alimentos. Outro fator contemplado foi às 

dificuldades em relação ao acesso a muitos dos alimentos que podem ser consumidos; 

levando-se como alternativas diversas formas de preparo de um mesmo alimento, e o 

reaproveitamento. CONCLUSÃO: Trabalhar temas de educação em saúde, voltadas a doenças 

crônicas não transmissíveis é de suma importância na comunidade, visto o número expressivo 

de casos existentes. Esta ação permitiu uma maior aproximação e interação do profissional 

com os usuários, proporcionando um trabalho de educação nos níveis de promoção de saúde e 

prevenção de agravos, sendo um meio para sanar dúvidas da população neste contato. 
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ANALISE DAS ALTERAÇÕES SENSITIVAS DE IDOSOS DIABÉTICOS DE UMA 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus (DM) leva a diversas complicações crônicas que contribuem 

para o aumento da morbidade e mortalidade dos pacientes. A neuropatia diabética sensitivo-

motora distal é a complicação mais comum do (DM) podendo interferir na manutenção da 

estabilidade postural, marcha, risco de quedas e surgimento do pé diabético. A Atenção 

Primária à Saúde por meio das Equipes de Saúde da Família tem fundamental importância no 

cuidado dos indivíduos com DM com atuação na prevenção primária, secundária e terciária. 

OBJETIVO: Analisar as alterações sensitivas, de idosos diabéticos da comunidade Poty Velho 

em Teresina-PI. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal, observacional, 

descritiva e analítica. No estudo foram avaliados 60 idosos com DM tipo 2, atendidos pela 

Unidade Básica de Saúde do Poty Velho. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí. E obedeceu aos critérios éticos com base na 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde ¿ CNS. Foram utilizadas fichas 

demográficas, Escore de Sintoma Neuropático (ESN), Escore de Comprometimento 

Neuropático (ECN). O ESN possui seis perguntas sobre sintomas neuropáticos. O ECN permite 

avaliação da sensibilidade vibratória, dolorosa e térmica, na avaliação da sensibilidade 

vibratória usou-se um diapasão 128 Hz. A sensibilidade dolorosa foi avaliada com agulha na 

ponta do 1º pododáctilo e a sensibilidade térmica avaliada utilizando o cabo do diapasão. A 

avaliação sensitiva cutânea foi realizada utilizando um conjunto de monofilamentos de nylon 

tipo Semmes-Weinsteins. RESULTADOS: O resultado para a avaliação da ESN e ECN em relação 

a amostra analisada foi que, a ESN obteve o maior percentual na escala grave, cerca de 31,7% 

e 25% apresentaram comprometimento moderado. No tocante à análise da ECN, verificou-se 

que 45% dos idosos avaliados apresentaram classificação leve e 31,7% apresentaram 

comprometimento moderado. Na avaliação através dos Monofilamentos foi possível verificar-

se que 61,7% dos idosos avaliados apresentavam-se no estágio 3 de comprometimento, 

indicando a perda da sensibilidade protetora. CONCLUSÃO: Os resultados demonstram que há 

necessidade importante de intervenção em ao menos 1/3 da amostra estudada. Esta 

intervenção deve ser, sobretudo, de caráter educativo, com base nos princípios da educação 

popular, afim de que o próprio usuário perceba a gravidade do seu comprometimento. 
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INTRODUÇÃO: A hipertensão está associada ao aumento da contração e diminuição das 

respostas de dilatação vascular, sendo essa condição um dos fatores de risco mais 

significativos e consistentes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O estilo de 

vida e os fatores genéticos são geralmente considerados os principais responsáveis pela 

incidência de hipertensão, no entanto, muitos estudos têm demonstrado que a deficiência de 

alguns micronutrientes, como o magnésio, pode ser um importante fator de risco para o seu 

desenvolvimento. Assim diversos estudos tem objetivado avaliar os efeitos da suplementação 

com magnésio sobre a hipertensão. OBJETIVOS: O objetivo desta revisão é trazer dados 

atualizados sobre os efeitos da suplementação com magnésio sobre a hipertensão. MÉTODOS: 

Realizou-se uma busca de artigos publicados na base de dados Pubmed, Scielo e Lilacs, 

utilizando-se as palavras-chave: "magnesium", "supplementation" e "hypertension". Foram 

encontrados 231 artigos, dos quais foram utilizados 13. RESULTADOS: Muitos estudos tem 

tentado esclarecer o papel do magnésio na prevenção da hipertensão e consequentemente de 

doenças cardiovasculares. Os mecanismos mais defendidos subjacentes à diminuição da 

pressão arterial resultante da suplementação com magnésio se referem às ações moduladoras 

desse mineral no tônus e na reatividade vascular. Esse micronutriente parece desempenhar 

papel crítico na regulação da pressão arterial por meio da estimulação direta da prostaciclina e 

da formação de óxido nítrico, modulando a vasodilatação dependente e independente do 

endotélio, reduzindo o tônus vascular e a reatividade e prevenindo lesões vasculares por meio 

de suas funções antioxidantes e anti-inflamatórias. Pesquisa realizada por Hatzistavri et al. 

(2009) demonstrou que a suplementação com magnésio foi capaz de reduzir os níveis de 

pressão arterial nos indivíduos suplementados quando comparados aos do grupo sem 

suplementação. Em estudo executado por Bullarbo (2013) a suplementação de magnésio em 

mulheres grávidas evitou um aumento da pressão arterial diastólica durante as últimas 

semanas de gravidez. No entanto, em estudo realizado por Corsaro et al. (2014) nenhuma 

alteração na pressão arterial e na função vascular após a suplementação com o mineral foi 

observada. CONCLUSÃO: Apesar dos benefícios já esclarecidos do magnésio sobre a 

hipertensão, os resultados dos estudos ainda são inconclusivos, assim mais estudos são 

necessários para elucidar esse tema. 
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INTRODUÇÃO: A hipertensão é caracterizada por um quadro crônico de elevação da pressão 

arterial, e é atualmente uma das doenças crônicas não ¿ transmissíveis de maior relevância em 

saúde pública. Sua alta prevalência e a complexidade de suas conseqüências na vida dos 

indivíduos indicam a necessidade de uma atenção multiprofissional. Nesse sentido, o presente 

trabalho objetiva discutir a atenção odontológica voltada à pessoa hipertensa, bem como o 

protocolo clínico de atendimento a esse público. OBJETIVO: descrever e analisar o manejo do 

paciente hipertenso no âmbito da odontologia clínica. METODOLOGIA: Pesquisa exploratória 

nas bases de dados eletrônicas Scielo (Scientific Electronic Library Online), PubMed e LILACS 

(Literatura Latino ¿ Americana e do Caribe). RESULTADOS E DISCUSSÃO: o manejo do paciente 

hipertenso exige uma conduta multiprofissional, e no que concerne a atenção empregada pela 

equipe odontológica, esta tem caráter especial, tendo em vista ser a quarta condição médica 

mais freqüente no consultório, conforme estudos. O uso de anti ¿ hipertensivos pode provocar 

alterações na cavidade bucal, como a hiperplasia gengival induzida por bloqueadores dos 

canais de cálcio, o que requer do odontólogo, tratamento específico para essa condição. Outro 

efeito comum da terapia farmacológica para a hipertensão é a xerostomia, isto é, a sensação 

de boca seca, provocada por diminuição do fluxo salivar, o que secundariamente também 

pode levar ao aparecimento de cárie, má adaptação de próteses, sensação de ardência bucal e 

dificuldade de mastigação e deglutição dos alimentos. Esses efeitos estão condicionados a 

dose utilizada por cada paciente. Menos comum, o uso de anti ¿ hipertensivos também pode 

ser responsável pelo aparecimento de lesões liquenóides, e outras lesões, inclusive edema de 

laringe, quadro mais preocupante. O uso de drogas pelo cirurgião ¿ dentista também pode 

acarretar alterações na pressão arterial, como o uso de anestésicos, com ou sem 

vasoconstritores. O manejo odontológico do paciente hipertenso também inclui o protocolo 

de redução de ansiedade, considerando que o consultório odontológico pode aumentar a 

ansiedade do paciente e, portanto a pressão arterial deste. CONCLUSÃO: a atenção 

odontológica à pessoa hipertensa requer uma série de cuidados necessários a manutenção de 

sua saúde. 
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é definida por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial. Está associada ao aumento do risco de eventos 

cardiovasculares fatais. Por mais que que existam medidas terapêuticas eficientes, em 

pacientes idosos o controle eficaz do regime terapêutico têm sido uma tarefa árdua. Através 

do relato do paciente possibilita estimar as barreiras de adesão. OBJETIVO: Conhecer as 

dificuldades de idosos na adesão ao tratamento anti-hipertensivo. METODOLOGIA: Trata-se de 

uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, referente a um projeto de pesquisa 

intitulado: ¿Dificuldades de idosos na adesão ao tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) ¿, desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde nos meses de outubro a dezembro de 

2016. A coleta de dados, através da técnica de entrevista semiestruturada, só foi iniciada após 

aprovação do Comité de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí, com CAAE: 

55557216.0.0000.5209 e obedece aos preceitos da resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde, que regulamenta a pesquisa relacionada com humanos. Foram incluídos os idosos 

com idade igual ou maior que 60 anos e excluídos aqueles que apresentaram distúrbios 

cognitivos, problemas de dicção e fala. RESULTADOS: Dos 17 sujeitos entrevistados, 10 eram 

do sexo feminino e 7 do sexo masculino, a maioria se declarou de cor parda, somente 2 eram 

analfabetos e a maioria possuía o ensino fundamental incompleto, com renda mensal 1 salário 

mínimo. Assim, destacam-se três categorias temáticas: o que é ter hipertensão?, no qual 

revela que nem todos os sujeitos entrevistados conhecem o significado de ¿ter hipertensão¿, e 

da mesma forma não detinham suficiente entendimento sobre seu tratamento; o olhar de 

pacientes idosos sobre o tratamento, no qual observou-se um sentimento de negação em 

relação a terapia e a adesão ao tratamento só foi evidenciada conforme o contato com as 

consequências da doença não tratada; fatores que dificultam a adesão ao tratamento anti-

hipertensivo, ao qual retrata as alterações cognitivas, o medo de interações medicamentosas, 

carência de apoio familiar e o deslocamento até o posto de saúde. CONCLUSÃO: A adesão ao 

tratamento da HAS no idoso envolve uma multiplicidade de fatores extremamente complexos. 

Através da fala dos sujeitos é possível detectar individualmente os fatores que interferem no 

tratamento, e assim, serem empregadas estratégias garantam a adesão ao tratamento. 
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INTRODUÇÃO: Dentre as condições crônicas, o Diabetes Mellitus é considerado um problema 

de saúde pública pela sua alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade do sono 

dos pacientes (BEAGLEHOLE, 2004). OBJETIVOS: O objetivo deste estudo é realizar uma revisão 

de literatura sobre a qualidade do sono em pacientes com Diabetes Melittus tipo 2 (DM2). 

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura realizada através da análise da 

produção científica nas bases de dados: Lilacs, Scielo, PubMed, Cochrane e Pedro. Foram 

incluídos ensaios clínicos, séries de casos e estudos de caso, nos idiomas inglês, espanhol e 

português, no período de 2005 a 2017, que tratavam sobre a qualidade do sono em pacientes 

com DM2. Foram usados os descritores: ¿Diabetes Mellitus¿ e ¿Sono¿ e em inglês ¿Diabetes 

Mellitus¿ and ¿Sleep¿. Sete estudos preencheram os critérios de inclusão. RESULTADOS: A 

maioria dos pacientes eram mulheres, com sobrepeso. Um terço apresentou sinais de risco 

positivo para Distúrbios Respiratórios do Sono (DRS), sendo que pacientes diabéticas obesas 

tipo II apresentavam alterações ruins do sono (FONTELA et al, 2015; SOKWALLA, et al, 2017). 

Outra condição associada ao DM2 é a Hipertensão Arterial, pacientes nessas condições 

apresentaram sono descontínuo, irritabilidade aumentada (PEREIRA, LOPES, 2006). Ao Índice 

de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) pacientes com tempo de diagnóstico de diabetes 

superior a 10 anos e com hipertensão possuíam pior qualidade do sono, com taxas mais 

elevadas de insônia, sonolência diurna excessiva e aumento da incidência de síndrome das 

pernas inquietas (CUNHA; ZANETTI; HASS, 2008; RAJENDRAN, et al., 2012). Isoladamente em 

comparação, os pacientes diabéticos apresentaram mais sonolência, sintomas mais 

depressivos e maior gravidade da comorbidade do que os pacientes com hipertensão 

(MEDEIROS, et al., 2013). O paciente diabético tipo 2 tem uma arquitetura do sono alterada 

em relação a pacientes não diabéticos, com uma diminuição do sono de ondas lentas e maior 

excitação, facilitando os despertares noturnos (PALLAYOVA, M., et al., 2010) CONCLUSÃO: 

Com base no que foi discutido, o DM2 e comorbidades associadas afetam a qualidade do sono 

negativamente, podendo ser citado como um problema de saúde pública, devido seu alto 

custo, alta ocorrência e impacto negativo na funcionalidade. Por isso, é importante a 

investigação clínica. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

TLO 

15 

RECOLHIMENTO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS PELO PROJETO DE EXTENSÃO 
EMURÁ 
AUTORES: ANA PAULA DE BRITO; ANTÔNIO JASON GONÇALVES DA COSTA; 
STEFANY DOURADO DA SILVA; JOÃO CAIO SILVA CASTRO FERREIRA; SINDY 
RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA; IANA BANTIM FELÍCIO CALOU 
APRESENTADOR(A): ANA PAULA DE BRITO 
E-MAIL: ana.p.brito93@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Segundo Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 2005, o uso 

inadequado de medicamentos é um problema de Saúde Pública prevalente em todo o mundo. 

Das consultas médicas, 50 a 70% geram prescrição medicamentosa. De todos os 

medicamentos, 50% são prescritos, dispensados ou usados inadequadamente. OBJETIVO: 

realizar o recolhimento de medicamentos vencidos das farmácias caseiras dos bairros Junco e 

Parque de Exposição, pelo o projeto de extensão: Estratégia multidisciplinar para o uso 

racional de antibióticos (EMURÁ). MÉTODOS: O presente trabalho trata-se de um relato de 

experiência, a partir de visitas realizadas nas residências dos bairros Junco e Parque de 

Exposição do Município de Picos-PI, desenvolvidas no decorrer do período de março a outubro 

de 2016. As visitas foram realizadas por acadêmicos do curso de Enfermagem e Nutrição da 

Universidade Federal do Piauí, por meio do projeto de extensão EMURÁ, onde foi realizada a 

busca ativa de medicamentos vencidos e/ou fora do uso dos referidos bairros em pesquisa. 

RESULTADOS: Foram coletados 44 fármacos diferentes, pertencentes a várias classes 

farmacológicas e formas farmacêuticas, indicando, como observado em todo o mundo, que as 

pessoas tendem a acumular medicamentos em casa. Os anti-hipertensivos foram os fármacos 

mais prevalentes, seguidos de suplementos de vitaminas e minerais. Classes de medicamentos 

de venda livre como antiinflamatórios, relaxantes musculares, antieméticos e antiácidos foram 

encontrados, não representando um grave problema tendo em vista representarem fármacos 

de uso esporádico e de ações meramente sintomáticas. Não obstante, fármacos que 

necessitam de controle especial também foram encontrados, como antibióticos, 

antidepressivos e analgésicos opióides, o que representa vários tipos de perigos os quais 

podemos citar: falhas terapêuticas importantes, intoxicações e seleção de bactérias super-

resistentes na comunidade. CONCLUSÃO: Tendo em vista que a medicina atualmente é 

orquestrada pelo arsenal farmacoterapêutico atual sendo, pois majoritariamente, curativa, é 

necessária a construção de ferramentas em toda a cadeia de desenvolvimento, fabricação, 

dispensação e descarte de medicamentos que possibilitem a implementação de diretrizes 

oficiais para o descarte de medicamentos vencidos. 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus (DM) e a hipertensão arterial (HAS) são responsáveis pela 

primeira causa de mortalidade e de hospitalizações no Sistema Único de Saúde (SUS) e 

representam, ainda, mais da metade do diagnóstico primário em pessoas com insuficiência 

renais crônicas submetidas à diálise. OBJETIVOS: Descrever a experiência de acompanhamento 

à consulta ao grupo de hipertensos e diabéticos através do acolhimento ao paciente antes da 

consulta. MÉTODOS: Trata-se de um estudo com caráter descritivo do tipo relato de 

experiência, vivenciado por acadêmicos do quinto período do curso de enfermagem da 

Universidade Estadual do Piauí-UESPI, durante as consultas de hiperdia dos pacientes com HAS 

e DM. A abordagem individual foi realizada com vinte pacientes extra consultório, enquanto os 

mesmos aguardavam o atendimento pelo enfermeiro ou médico, através de um roteiro 

semiestruturado produzido pelos acadêmicos, com base nas recomendações dos manuais do 

Ministério da Saúde - MS. RESULTADOS: Maioria dos participantes do gênero feminino (n=16), 

com predominância de pacientes com hipertensão arterial (n=19), com idade superior a 40 

anos (n=20). Quanto à análise dos pacientes sobre o tratamento e as complicações da HAS e 

DM, 35% (n=7) possuem conhecimento médio sobre a importância da atividade física, 30% 

(n=6) sobre a importância da alimentação, 40% (n=8) sobre as medicações em uso e 45% (n=9) 

sobre as complicações. Dessa forma, observou-se que menos da metade dos pacientes 

investigados, possuem conhecimento referente a alguma variável considerada importante à 

adesão ao tratamento de hipertensão arterial e diabetes. CONCLUSÃO: Observou-se como 

maior contribuição, o fato de os pacientes se sentirem mais à vontade para exporem suas 

ideias, devido à possibilidade de uma maior proximidade, o que permite uma escuta atenciosa. 

Isso proporcionou descobertas com relação a não utilização da medicação diariamente pelos 

pacientes e sobre hábitos alimentares incorretos por eles realizados. Foi possível obter ainda, 

um conhecimento maior sobre a realidade do paciente, o que facilitou uma abordagem mais 

completa. 
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 

frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, 

rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de 

eventos cardiovasculares fatais e não-fatais. Há uma prevalência de Hipertensão Arterial 

Sistémica (HAS) acima de 30%. OBJETIVO: Avaliar a situação de pacientes hipertensos 

acompanhados pela Estratégia Saúde da Família - ESF. MÉTODOS: Os dados foram coletados 

entre os meses de Janeiro e Fevereiro de 2017, através de prontuários após consultas de 

enfermagem, consultas médica e visitas domiciliares. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em 152 

atendimentos de pacientes hipertensos acompanhados pela ESF, 39% estavam pressão arterial 

superior à 140 x 90 mmHg , o que corresponde a 60 pacientes, dentre esses, três casos o valor 

da pressão arterial chegou a valores iguais ou superiores à 220 x 110 mmHg, caracterizando 

uma emergência hipertensiva. O alarmante foi que todos fazem uso de medicação oral, porém 

estavam com valores acima do aceito pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Todos os casos 

tiveram que ser reavaliados pelo profissional médico que teve que fazer alteração em doses ou 

no tratamento medicamentoso, além disso, foi realizada atividade de educação em saúde com 

ênfase na modificação do estilo de vida, melhoria da alimentação e inserção de atividade física 

na rotina pela equipe de enfermagem. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A detecção, o tratamento e o 

controle da HAS são fundamentais para a redução dos eventos cardiovasculares, isso deve 

ocorrer através de prevenção primária, com medidas medicamentosas, não-medicamentosas e 

estratégias para implementação de medidas de prevenção. 
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INTRODUÇÃO: A diabetes mellitus provoca um quadro de alterações neurológicas e vasculares 

nas extremidades, distorções na fisiologia e anatomia normais dos pés. Dessa forma, ocorre 

alterações biomecânicas com aumento da pressão em áreas plantares e dorsais, sendo 

responsáveis pela ulceração. Estudos inovadores na área da medicina regenerativa são 

importantes para encontrar produtos que proporcionem uma cicatrização rápida e melhora na 

qualidade de vida. O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de Doutorado em 

andamento que tem como objetivo avaliar a eficácia da laserterapia em portadores de pé 

diabéticos. A Terapia a Laser de Baixa Intensidade (TLBI) emite uma luz ampliada, 

monocromática, intensa estimulada por radiação, objetivando modular a resposta inflamatória 

e acelerar o processo de reparo tecidual. A pesquisa foi iniciada no mês de setembro de 2016 

após aprovação do comitê de ética da Fundação Municipal de Saúde de Teresina-PI. RELATO 

DE CASO: R.N.M.S, 50 anos, iniciou no mês de setembro de 2016 o tratamento com TBLI por 

30 dias, 16 sessões com caneta de 660 nm, dose 6 J/cm², potência de 30 W. 

Apresentavalesãosem sensibilidade localizada na região plantar metatarsiana do pé esquerdo 

em processo de granulação, sem sinais flogísticos, bordas viáveis, porém um terço com 

hiperqueratose. Na segunda sessão a laser,observou-se uma retração drástica das bordas do 

leito da ferida. As bordas ficaram hiperemiadas e hidratadas e a hiperqueratose diminuiu 

consideravelmente, facilitando o desbridamento mecânico do pouco tecido desvitalizado que 

permanecia em um terço das bordas. Após quatro sessões de TLBI, constatou-se contração da 

lesão, redução de profundidade e área em cm², pouco exsudato. Na sétima sessão a laser, o 

paciente sentiu a presença tátil da pesquisadora manuseando seus pés e início da sensibilidade 

dolorosa que havia perdido. O tratamento foi encerrado na décima sexta sessão no dia 28 de 

outubro de 2016. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não houve fechamento da úlcera diabética, mas 

redução da hiperqueratose e da lesão em área, retorno da sensibilidade tátil e dolorosa, 

diminuição do ressecamento com retorno da transpiração nos pés. Em relação a sua qualidade 

de vida, observou-se entusiasmo ao tratamento a laser, esperança de retorno ao trabalho e 

melhora da autoestima. 
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INTRODUÇÃO: A síndrome metabólica (SM) é descrita como uma agregação de fatores de 

risco cardiometabólicos, incluindo a hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade 

abdominal, aumento dos triglicérides, diminuição da concentração sérica do colesterol da 

lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e hiperglicemia. A resistência à insulina (RI) está 

apontada como um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, que podem 

predispor a SM. OBJETIVO: Propor a resistência à insulina como componente da síndrome 

metabólica em adolescentes. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, realizado em 

oito escolas de ensino fundamental e médio privadas, da zona urbana do município de Picos ¿ 

PI , no período compreendido entre março a dezembro de 2015.Foram considerados como 

parâmetros o coeficiente de confiança de 95% (1,96), o erro amostral de 5% e população de 

2250 adolescentes (10 a 19 anos), regularmente matriculados. Utilizou-se formulário adaptado 

para identificar a ocorrência simultânea de fatores de risco cardiovascular e SM em amostra 

representativa de adolescentes. Os princípios éticos foram respeitados, de acordo com a 

Resolução 466/12, que rege pesquisas envolvendo seres humanos, e o projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí (Parecer: 352.372). 

RESULTADOS: a SM associada a RI esteve mais presente entre os meninos (15,5), os indivíduos 

com SM associada a RI apresentaram maiores valores de Pressão Arterial Sistólica (11,27), 

Pressão Arterial Diastólica (7,05), Pressão Arterial Média (5,11), triglicerídeos (75,78), HDL-

colesterol (5,7) e índice HOMA (6,67). A SM considerando a glicemia como componente e 

esteve presente em apenas 2,7% da amostra, enquanto a prevalência de SM considerando a 

resistência insulínica foi de 8,6%. Encontrou-se um maior número de adolescentes com algum 

componente de SM alterado quando se utilizou o critério diagnóstico SM-RI: 1 componente: 

(79,6); 2 componentes: (7,5); 3 componentes: (8,1) e 4 componentes (0,5). CONCLUSÃO: Os 

resultados da presente investigação demostraram que adolescentes com resistência a insulina 

tiveram maior chance de apresentar valores alterados em algum dos componentes da 

Síndrome Metabólica, reafirmando que a existência da Resistência à insulina serve como sinal 

de alerta para o aparecimento de outros fatores de risco da síndrome, sugerindo assim sua 

incorporação aos critérios diagnósticos da mesma. 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus gestacional (DMG), uma das complicações mais comuns da 

gravidez, é definido como uma alteração na tolerância à glicose que começa ou é 

diagnosticada durante a gestação. Esta condição está associada a resultados adversos da 

gravidez, incluindo macrossomia, morte fetal e perturbações metabólicas neonatais. Estudos 

têm evidenciado que a deficiência de alguns minerais, em particular o selênio, está envolvida 

na patogênese do DGM. Atualmente, algumas funções do selênio, em particular a 

antioxidante, estão ganhando cada vez mais atenção por suas associações ao desenvolvimento 

dessa doença, tornando esse mineral um possível aliado no seu tratamento. OBJETIVOS: O 

objetivo desta revisão é trazer dados atualizados sobre a relação entre o selênio e a 

patogênese do diabetes mellitus gestacional. MÉTODOS: Realizou-se uma busca de artigos 

publicados na base de dados Pubmed, Scielo e Lilacs, utilizando-se as palavras-chave: 

"selenium¿ e ¿gestacional diabetes mellitus¿. Foram encontrados 29 artigos, dos quais foram 

utilizados 10. RESULTADOS: Níveis mais baixos de selênio têm sido descritos em mulheres com 

DMG. Além disso, pesquisas têm demonstrado relação inversa entre o status desse mineral e a 

tolerância à glicose nessas pacientes. Estudos realizados por Kilinc et al. (2008) e Tan et al. 

(2001) observaram que mulheres com DMG possuíam menores níveis de selênio sérico quando 

comparadas à grávidas saudáveis. Além disso, Kilinc et al. (2008) encontraram correlação 

inversa entre o selênio sérico e os níveis glicêmicos. Tem-se evidenciado que o estresse 

oxidativo está associado à etiologia, patogênese e complicações da DMG. Nesse sentido, o 

selênio parece ser benéfico para gestantes com essa condição já que funciona como um 

componente essencial da defesa antioxidante. Além disso, acredita-se que o selênio exibe 

propriedades semelhantes à insulina, podendo estar envolvido na manutenção da captação de 

glicose, regulando a utilização desse hormônio na célula e reduzindo a resistência à insulina. 

Diante desses dados, o selênio parece ser um aliado promissor para prevenção e manejo do 

DMG. Em estudo realizado por Azemi et al. (2015) foi observado que a suplementação com 

200 µg de selênio em gestantes causou efeitos benéficos no metabolismo da glicose. 

CONCLUSÃO: Apesar dos benefícios já esclarecidos do selênio sobre DMG, mais estudos são 

necessários para verificar a influência da utilização desse nutriente na prevenção e tratamento 

desse distúrbio. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôsteres  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Poster 

01 

INFLUENCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL EM DOENÇAS CARDIOVASCULARES: 
UMA REVISÃO 
AUTORES: JAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS; MIZAEL ARAUJO LIMA; LUCAS DE 
SOUSA VERAS 
APRESENTADOR(A): JAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 
E-MAIL: jailson.som2@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O numero de pessoas que morrem por doenças cardiovasculares (DCVs) no 

mundo, é em torno de 20 milhões anualmente. Causada pelo tabagismo, sedentarismo, 

herança genética e dieta hipercalóricas, a hipertensão arterial sistêmica (HAS), por exemplo, é 

um fator desencadeador de doenças cardiovasculares como, acidente vascular encefálico 

(AVE) hemorrágico e cardiopatia hipertensiva entre outras, são algumas das principais causas 

de morte relacionadas. OBJETIVO: O atual estudo objetivou analisar através de uma revisão 

literária a influencia da hipertensão arterial em doenças cardiovasculares. METODOLOGIA: 

Realizou-se buscas nas bases de dados Web of Science, Scielo e PubMed no ano de 2017, 

usando os descritores ¿Pressão arterial¿, ¿Insuficiência renal¿ e ¿Doenças cardiovasculares¿ 

em inglês e português. Os artigos que estivessem completos, escritos em português e inglês e 

que datassem de 2004 a 2016 foram selecionados, e incluídos os que melhor se enquadraram 

no objetivo proposto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram selecionados 30 artigos de 87 

encontrados, destes, foram utilizados 27. Cerca de 70% dos estudos analisados retratavam 

sobre doenças cardiovasculares, 40% sobre hipertensão arterial e cerca de 20% sobre 

insuficiência renal. Como parâmetro de estimativas os Estados Unidos gastou 350 bilhões de 

dólares com tratamentos diretos e indiretos das DCVs. Com a virada do milênio esses números 

triplicaram, a HAS é um grande fator de risco a doenças cardiovasculares, pois a incidência 

cresce significativamente a cada ano, devido fatores genéticos ou a industrialização dos 

alimentos. Em um estudo realizado por Gus, I. et al., 2004, utilizando uma amostra de 918 

pessoas com idade superior a 20 anos, a prevalência de pessoas com hipertensão arterial foi 

de 33,7%, e 49,9% desconheciam ser hipertensos e cerca de 10,4% reconheciam tal estado 

mas não seguiam tratamentos. No Brasil, as doenças cardiovasculares representam 32% da 

mortalidade anual, sendo 10% a hipertensão arterial. CONCLUSÃO: Nota-se que a HAS 

desencadeia ou acelera disfunções vasculares e miocárdicas. Sem duvidas os números 

relacionados a doenças e óbitos no mundo são alarmantes, embora existam campanhas e 

incentivos para pessoas mesmo não diagnosticadas com doenças ou hipertensão, é necessário 

desde a fabricação de alimentos menos calóricos, e com porcentagem de açúcar e sódio 

reduzidos até o diagnostico precoce. 
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INTRODUÇÃO: Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica caracterizada por 

elevações periódicas dos níveis pressóricos (≥140 / 90mmHg). Fatores como obesidade 

abdominal e dislipidemia são considerados propulsores da doença. No Brasil, a HAS atinge 

cerca de 32% dos indivíduos adultos, 60% dos idosos, resultando em 50% das mortes por 

doenças cardiovasculares. Com o intuito de atender a demanda energética imposta pelo 

exercício resistido os mecanismos celulares, neurais e hormonais são ativados a fim de regular-

controlar o metabolismo. Durante o exercício, as alterações na concentração de hormônios 

aumentam a disponibilidade de substratos energéticos. OBJETIVOS: Verificar por meio de uma 

revisão da Literatura as principais alterações fisiológicas causadas por exercícios resistidos 

regulares em pacientes com Hipertensão arterial sistêmica de diferentes faixas etárias. 

MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa de revisão da literatura. A revisão foi desenvolvida a 

partir da análise de artigos científicos nacionais e internacionais, sendo encontrados 16 artigos 

e selecionados 08 para o estudo publicados a partir do ano de 2007 até 2017 através do 

mecanismo de busca com as seguintes palavras-chaves: Hipertensão arterial, exercícios físicos, 

pressão arterial e fisioterapia nas bases de dados Scielo, PeDRO e LILACS. Foram selecionados 

artigos em língua portuguesa e inglesa, através de uma leitura analítica, com o propósito de 

selecionar, dentre o material encontrado, os artigos diretamente ligados ao tema proposto. 

RESULTADOS: Os artigos apontam os benefícios de um estilo de vida fisicamente ativo, 

testados e comprovados, desde a atenção primaria à terciaria de saúde. A prática regular do 

desporto reduz a pressão arterial, tanto em pessoas que não possuem patologias 

cardiovasculares, quanto nas que possuem, diminuindo a probabilidade de indivíduos que 

possuem predisposições genéticas a adquirirem a patologia. Também relacionaram os 

benefícios do exercício quando se trata a fatores propulsores da Hipertensão, como a 

obesidade, altos índices de colesterol, triglicerídeos e glicemia. Quanto a intensidade das 

práticas, 80% dos estudos demonstram que a atividade regular durante três dias na semana, 

com duração de uma hora, já altera de forma positiva a fisiologia do paciente. CONCLUSÃO: 

Tendo em vista os aspectos observados, a influência fisiológica da pratica de exercícios físicos 

regulares por pacientes com hipertensão arterial são diversas e positivas. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Poster 

03 

TRATAMENTO DA DIABETES COM O USO DE FITOTERÁPICOS. 
AUTORES: ANA KAROLINE DE CASTRO ARAUJO; LAISE LORENA SOARES BORGES; 
WELLINGTON DOS SANTOS ALVES 
APRESENTADOR(A): ANA KAROLINE DE CASTRO ARAUJO 
E-MAIL: karoline.castro7@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O diabetes é uma doença metabólica caracterizada por níveis de glicose 

sanguínea aumentada por consequência de um lapso na produção de insulina ou função. A 

persistência de níveis elevados de glicose no sangue implica na homeostase e ocasiona os 

danos corporais, incluindo a retinopatia, nefropatia, complicações cardiovasculares e 

disfunção sexual. (OLIVEIRA et al., 2016). O uso de fitoterápicos tem sido usado como 

tratamento de doenças, e há evidencias de que seus usos são considerados mais seguros do 

que drogas de antidiabéticos orais. Além disso, a peroxidação lipídica tem uma implicação 

direta no perfil lipídico do sangue, sugerindo assim a necessidade de controlar não só os níveis 

de glicose, mas também os níveis de lipídios do sangue para gerenciamento ideal do diabetes 

(RAMU et al., 2016). OBJETIVO:  Verificar se os fitoterápicos possuem aplicações no 

tratamento do diabetes. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de revisão integrativa realizada a 

partir da analise de fontes secundarias, por meio de levantamento bibliográfico. Com caráter 

transversal e descritivo. Para a composição realizou-se uma busca nas seguintes bases de 

dados: (LILACS), Medline, Periódicos, Pubmed e SIELO. Foram utilizados, para a busca dos 

artigos, os seguintes descritores e suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa: 

¿Phytotherapy¿, ¿Fitoterapia¿, ¿Diabetes Mellitus¿, ¿Diabetes Mellitus and Herbal Medicines¿, 

¿Diabetes Mellitus e Fitoterápicos¿, ¿Estresse Oxidativo¿ e ¿Oxidative Stress¿. Para análise dos 

resultados utilizou-se tabelas e gráficos. RESULTADOS: Apresenta-se como resultados que os 

fitoterápicos podem ser eficazes no tratamento da diabetes, porém estudos mostraram que 

seu uso em abundancia ou correlacionados com tratamento convencional pode vir a trazer 

efeitos colaterais. CONCLUSÃO: A pesquisa executada adicionou mais conhecimentos àquelas 

antes existentes nas referências inseridas anteriormente sobre o uso de fitoterápicos no 

tratamento do diabetes. As pesquisas realizadas com os fitoterápicos empregados, 

habitualmente, no tratamento do diabetes, expressaram que em geral estes apresentam 

traços hipoglicemiantes, assegurando a utilização como antidiabético na medicina popular. A 

busca por plantas ou compostos naturais com atividade antidiabética pode vir a suprir a 

necessidade de novos compostos ativos e possivelmente mais acessíveis à população. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Poster 

04 

HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE ENTRE PACIENTES INTERNADOS EM UM 
HOSPITAL PÚBLICO DE TERESINA-PI: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
AUTORES: ANA KAROLINE DA COSTA MONTEIRO                                                           
; BENEDICTE MUBILANZILA MAYEKA; ANA KARINE DA COSTA MONTEIRO; 
ARQUIMEDES CAVALCANTE CARDOSO 
APRESENTADOR(A): ANA KAROLINE DA COSTA MONTEIRO                                                                     
E-MAIL: karolmonteiro2006@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hemorragia subaracnóidea aneurismática (HSA) é uma alteração neurológica 

ocasionada por um sangramento abrupto no espaço subaracnóide, onde geralmente o sangue 

fica limitado ao espaço do líquido cefalorraquidiano (LRC), compreendido entre as membranas 

pia-máter e aracnoide. Quanto a etiologia, os aneurismas podem ser idiopáticos (congênitos), 

ateroscleróticos ou hipertensivos, embólicos, infecciosos, traumáticos e associados com outras 

condições clínicas. A Hipertensão é frequentemente estudada como fator de risco para o 

desenvolvimento e ruptura de aneurismas intracranianos. Vários estudos mostram que a 

hipertensão está associada com um risco aumentado de HSA aneurismática e de aneurismas 

intracranianos não rotos. O objetivo deste estudo é descrever a experiência da autora com 

pacientes diagnosticados com hemorragia subaracnóidea internados em um hospital público 

de Teresina-PI. RELATO DE EXPERIÊNCIA: De um modo geral, os pacientes eram procedentes 

de outros serviços, nas quais já apresentavam consigo a angiorressonância magnética arterial 

craniana ou angiotomografia de crânio no momento da admissão. Como manifestação clínica 

inicial, a cefaleia foi uma das queixas mais comuns. Na clínica neurológica, os pacientes são 

submetidos a exames no período pré-operatório, como: hemograma, dosagem de eletrólitos 

(sódio e potássio), ureia e creatinina, Rx de tórax, Eletrocardiograma e risco cirúrgico. Quanto 

ao procedimento realizado nesses pacientes, a embolização é um método comumente 

empregado. Vale ressaltar que o emprego da embolização na neurocirurgia foi um avanço na 

terapêutica dos aneurismas intracranianos. Esse procedimento pode ser realizado com 

anestesia local, logo após a arteriografia diagnóstica, com 24 horas de permanência na 

unidade de terapia intensiva e a alta em até 48 horas após o procedimento, fatores 

considerados positivos, já que reduz o tempo de permanência hospitalar, custos hospitalares, 

diárias em UTI e custos com medicação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A experiência vivenciada ao 

acompanhar pacientes com diagnóstico de HSA, permitiu fortalecer o conhecimento sobre a 

patologia em questão, ao associar a teoria e a prática, através de anamnese, exame físico e 

busca da literatura sobre casos de HSA. Além disso, compreendeu-se a evolução e a forma de 

condução de casos de pacientes com essa patologia. 
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma enfermidade multicausal, que 

decorre da interação de diversos fatores como genética, ambiental, sedentarismo, ingestão de 

sal, dentre outros. Além dos problemas decorrentes para a saúde coletiva, ela também é 

responsável pelo absenteísmo, aposentadoria precoce e incapacidade para o trabalho, o que a 

torna um importante agravo a saúde do trabalhador. OBJETIVO: Identificar os fatores 

relacionados ao desenvolvimento de HAS em profissionais que atuam nos serviços de saúde. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa. A busca de artigos foi realizada no 

período de janeiro a fevereiro de 2017 na base de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online), utilizando-se os 

descritores hipertensão arterial AND profissionais de saúde, na qual foram encontrados 231 

artigos e selecionados 7. Foram obedecidas na revisão as seguintes fases: elaboração da 

pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos 

estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. 

RESULTADOS: Dentre os fatores de riscos para doença cardiovascular (DCV), foram citados 

faixa etária de 40 a 59 anos, sexo masculino, tabagismo, elitismo, sedentarismo, estresse, 

obesidade, diabetes, dislipidemias e hipertensão arterial. Além desses, o estilo de vida adotado 

e as características específicas de sua ocupação, também pode influenciar o surgimento de 

DCV. Quanto a influência do estresse no ambiente de trabalho e desenvolvimento de HAS, 

estudos revelaram que lidar continuamente com condições de trabalho estressantes pode 

impulsionar episódios de elevação dos níveis pressóricos e contribuir para a instalação do 

quadro hipertensivo. A relação entre o estresse no trabalho e a HAS demonstra que as 

condições psicossociais aumentam a vulnerabilidade desses trabalhadores. Vale ressaltar, que 

são essenciais modificações no processo de trabalho, para diminuir a exposição desses 

profissionais ao estresse psicossocial e para a prevenção primordial da HAS e das DCV. 

CONCLUSÃO: Observou-se através dos estudos a influência do trabalho para o surgimento de 

HAS e consequentemente de DCV. Verificou-se também a necessidade de mais estudos acerca 

da temática, que se torna de grande importância, não só pelos danos clínicos, mas também 

pelos custos sociais e financeiro que pode ocasionar. 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus é uma doença metabólica crônica caracterizada por 

hiperglicemia. Quando relacionada à gestação é responsável por elevados índices de 

morbimortalidade perinatal. Desta forma, o diabetes mellitus gestacional (DMG) é uma 

alteração patológica ocasionada pela incapacidade da gestante produzir quantidades 

satisfatórias de insulina. OBJETIVO: Discutir sobre o DMG, as possíveis intervenções e cuidados 

no pré-natal, bem como as complicações para a gestante e o feto. MÉTODOS: Trata-se de um 

estudo descritivo, qualitativo, de revisão bibliográfica, utilizando como descritores: Diabetes, 

Diabetes Gestacional e Hiperglicemia. A pesquisa compreendeu artigos publicados no período 

de 2011 a 2016. As bases de dados consultadas foram Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library On-Line (SciELO). Foram 

selecionados 10 artigos científicos relacionados às palavras-chave, período estabelecido, 

qualidade e relevância com o tema abordado. Deste total, 6 artigos foram da base de dados 

SciELO e 4 da base LILACS. RESULTADOS: A condição de gestante de alto risco requer 

orientação de profissionais com abordagens diferenciadas para mudança de comportamento 

com relação ao estilo de vida. Considerando-se os riscos de morbidade perinatal e materna 

associados ao diabetes, sua crescente importância na gravidez necessita não só de 

identificação e tratamento, como também de intervenções pré-gestacionais, para que se possa 

reverter essa tendência de aumento de DMG. O tratamento atualmente disponível para o 

manejo da hiperglicemia na gestação inclui terapia nutricional, prática de exercícios físicos, 

além do tratamento medicamentoso que é a insulinoterapia, embora mais recentemente a 

metformina venha sendo considerada uma opção segura e eficaz. Frente a esta realidade, a 

produção e disseminação do conhecimento nesta área somados ao desenvolvimento de 

programas para controle e prevenção da hiperglicemia na gestação são importantes aliados 

para diminuir as complicações no período gestacional e desfechos adversos associados ao 

DMG. CONCLUSÃO: Conforme as bases de dados consultadas, a dieta, a atividade física, o 

controle glicêmico e o tratamento medicamentoso são importantes aliados às portadoras de 

DMG. Assim, um rastreamento correto somado à percepção profissional dos fatores de risco 

são procedimentos de fácil execução, contribuindo para um diagnóstico precoce e 

estabelecimento de terapias adequadas. 
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INTRODUÇÃO: As alterações na pressão arterial ocorrem em 5 a 10% das mulheres grávidas e 

colaboram significativamente para sérias complicações maternas e fetais. É preciso atentar-se 

para as diferentes formas de hipertensão relacionadas ao período gravídico-puerperal, sendo 

elas: hipertensão crônica, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e eclampsia. O diagnóstico 

da hipertensão arterial (HA) na gravidez é feito quando os níveis pressóricos são iguais ou 

superiores a 140/90 mmHg. OBJETIVO: Analisar na literatura as diferentes formas da HA na 

gravidez, suas características e complicações materno-fetal. MÉTODOS: Trata-se de estudo 

qualitativo, descritivo, de revisão de literatura, utilizando os seguintes descritores: 

Hipertensão, Hipertensão Gestacional e Gravidez de Alto Risco. A pesquisa compreendeu 

artigos publicados no período de 2011 a 2016. A base de dados consultada foi a Scientific 

Eletronic Library On-Line (SciELO). Foram selecionados 13 artigos científicos relacionados às 

palavras-chave, período estabelecido, qualidade e relevância com o tema abordado. 

RESULTADOS: As taxas de mortalidade materna no Brasil ainda são consideradas elevadas e a 

HA é uma das principais causas desse evento. No que se refere à hipertensão crônica, presente 

antes da gestação ou diagnosticada até a vigésima semana de gravidez, podem apresentar 

complicações como edema pulmonar, encefalopatia hipertensiva e falência renal na mãe. 

Além do maior risco de parto prematuro e morte neonatal. Quando a pressão arterial está 

elevada após a vigésima semana de gestação denomina-se hipertensão gestacional, 

costumando desaparecer até dez dias após o parto. Dentre as complicações destacam-se a 

insuficiência cardíaca, pulmonar e renal. Já a pré-eclâmpsia afeta todo o organismo da mulher, 

especialmente placenta, rim, fígado e cérebro, e é responsável por grande parte das indicações 

de interrupção prematura da gestação. E a eclâmpsia é quando a hipertensão vira um quadro 

de urgência ou emergência hipertensiva, requerendo hospitalização, monitorização contínua, 

parto tão logo quanto possível, tratamento anti-hipertensivo parenteral e anticonvulsivante. 

CONCLUSÃO: Conforme as bases de dados consultadas, conclui-se que a gestante com HA 

merece um olhar diferenciado pelos profissionais de saúde, uma vez que se trata de uma 

enfermidade que pode levar mãe e feto a óbito. É importante a realização do pré-natal para 

diagnóstico precoce de HA por garantir uma boa evolução da gestação. 
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INTRODUÇÃO: A Doença hipertensiva da gestação caracteriza-se pela presença de pressão 

arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e pressão diastólica maior ou igual 90mmHg, 

baseada na média de pelo menos duas medidas, em gestantes previamente normotensas, 

edema, proteinúria, sinais estes que ocorrem após 20º semana de gestação. OBJETIVO: 

Analisar o cuidado do enfermeiro na estratégia de saúde da família à gestante com doença 

hipertensiva específica. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada em 

documento ou fontes secundárias, envolvendo publicações sobre o tema de estudo, nas bases 

de dados: LILACS - BIREME e SciELO. A análise do material ocorreu-se nos meses de agosto de 

2016 a janeiro de 2017. Os critérios de inclusão foram trabalhos publicados no período de 

2004 a 2013, disponíveis em texto completo, na língua portuguesa. Os critérios de exclusão 

foram os artigos publicados no ano anterior a 2004, resumos que não estavam disponíveis em 

texto completo, aqueles com idioma estrangeiro e que não abordavam o tema foco da 

pesquisa. A amostra foi composta por 30 artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O enfermeiro 

deve estar atento para fornecer soluções às questões emotivas para que no percurso da 

gravidez, a gestante se sinta amparada e orientada sobre a patologia e os agravos que podem 

decorrer. Isso por que muitas das mulheres grávidas têm a doença e não têm o conhecimento 

em relação a esses cuidados. Em relação às práticas do cuidado recomendadas a essas 

gestantes, ocorre a necessidade de se estabelecer repouso, a aferição da pressão arterial 

constante durante o dia na unidade básica de saúde, o controle do peso e da diurese, bem 

como devem ser fornecidas orientações no tocante aos movimentos fetais, que devem ser 

observados pela gestante, além do acompanhamento clínico rigoroso, que deve ser realizado 

pelos profissionais de saúde. No pré-natal o enfermeiro oferece instruções à futura mãe, como 

cuidados com a alimentação, formas de se manter confortável, estimulação do bico do seio, 

polivitamínicos a serem ingeridos, realização de exames, oferecendo respostas e apoio aos 

sentimentos de medo, dúvidas, angústias, fantasias e a curiosidade de saber sobre o que 

acontece com o seu corpo nesse processo de transição. CONCLUSÃO: A realização deste 

trabalho possibilitou ampliar o conhecimento sobre o tema em foco, e reconhecer as condutas 

e cuidados que o enfermeiro, deve prestar à gestante durante o pré-Natal para o bom 

andamento da gestação. 
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INTRODUÇÃO: A cetoacidose diabética é caracterizada por incidência abrupta, geralmente 

constatada nas unidades de urgências e emergências e requer tratamento rápido e eficaz. É 

considerada uma complicação séria do diabete mellitus tipo 1, entretanto, também pode 

ocorrer no diabetes mellitus tipo 2, em menor freqüência e gravidade, o quadro é 

caracterizado por náuseas, vômito, dor abdominal, hálito cetônico, hipotensão, 

hiperventilação, alteração do nível de consciência e graus variados de desidratação, que 

podem chegar à hipovolêmica acentuada e choque circulatório. OBJETIVO: Analisar assistência 

de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva em pacientes com cetoacidose diabética. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizado nas bases de 

dados: LILACS, MEDLINE e SCIELO, utilizando as palavras-chave: Cetoacidose Diabética, 

Diabetes Mellitus, Enfermagem e Emergência, encontraram-se 25 artigos publicados entre 

2002 a 2014. Os critérios de inclusão foram artigos publicados em português na íntegra, e que 

contribuíram com a relevância temática, os critérios de exclusão foram artigos com ano 

anterior a 2002, que apresentavam resumos incompletos, fora do tema proposto, foram 

excluídos 10 artigos por não se referirem a CAD, sendo, portanto incluído neste estudo 15 

publicações. RESULTADOS E DISCUSSÕES: As intervenções executadas pela equipe de 

enfermagem medidas para tratamento e assistência a Cetoacidose Diabética enumeram-se: 

verificar a presença e acompanhar a regressão dos sinais e sintomas que caracterizam a 

cetoacidose; monitorizar os sinais vitais e outros parâmetros hemodinâmicos; avaliar e 

registrar a frequência e profundidade da respiração e a presença de respiração de Kussmaul; 

avaliar e acompanhar os resultados dos exames laboratoriais ao longo de todo o tratamento, 

especialmente a gasometria arterial e oximetria de pulso; auscultar ruídos hidroaéreos e 

avaliar a presença de dor e distensão abdominal, visto que a cetoacidose pode simular um 

abdômen agudo; avaliar a densidade urinária; elevar a cabeceira do leito a 30 graus e, na 

ocorrência de vômitos, medicar conforme prescrição médica. CONCLUSÃO: A assistência de 

enfermagem associado à detecção precoce de desvios de comportamentos metabólicos é 

fundamental para evitar complicações, por isso a monitorização constante de pacientes 

acometidos pelo distúrbio da cetoacidose diabética é parte relevante no tratamento a fim de 

evitar complicações, em especial o edema cerebral. 
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INTRODUÇÃO: A neuropatia diabética é definida como a detecção de manifestações de 

disfunção de nervo periférico em pessoas portadoras da diabetes, que possuem impacto 

relevante na qualidade de vida, redução da produtividade laboral e aposentadoria precoce. É 

importante entender o indivíduo com feridas crônicas como pessoas que têm sentimentos, se 

emocionam e têm desejos, podendo, por causa da doença, apresentar sentimento de tristeza, 

dependência, isolamento, ansiedade e consequente baixa da autoestima. OBJETIVOS: 

Comparar a qualidade de vida de uma pessoa com pé diabético, antes e sessenta dias depois 

do tratamento com laserterapia. MÉTODOS: Pesquisa quantitativa onde foi aplicado um 

instrumento genérico de qualidade de vida, o Short-form-36 (SF-36), um questionário 

multidimensional de fácil entendimento, composto por 11 questões e 36 itens, em 8 domínios: 

capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, 

aspectos emocionais e saúde mental. Para cada domínio o valor varia de zero a cem, onde 0 

corresponde o pior e 100 o melhor para cada domínio. É chamado de raw scale porque o valor 

final não apresenta nenhuma unidade de medida. O paciente foi submetido a laserterapia em 

úlcera em pé diabético em 26 de setembro de 2016 e o questionário foi aplicado antes do 

início do tratamento. Após 60 dias do tratamento, dia 02 de dezembro do mesmo ano, outro 

questionário foi aplicado. A pesquisa segue a resolução do Conselho Nacional de Saúde ¿ CNS 

466/12. RESULTADOS: Comparação do primeiro resultado ao segundo de acordo com as 

respostas de cada domínio ¿ capacidade funcional: de 35 para 15; limitação dos aspectos 

físicos permaneceu 0; dor: de 40 para 51; estado geral da saúde permaneceu 30; vitalidade: de 

50 para 55; aspectos sociais: de 62,7 para 87,5; limitação por aspectos emocionais: de 0 para 

100; saúde mental: de 56 para 76. CONCLUSÃO: É muito útil oferecer ao paciente melhores 

oportunidades de tratamento, como a laserterapia, que melhorou 5 dos 8 domínios avaliados. 

Observou-se melhora da qualidade de vida e autoestima do paciente, estímulo para voltar a 

trabalhar e a realizar uma atividade física. O pé diabético causa restrições parciais e totais, 

gera impactos nas relações pessoais, sociais e ocupacionais. É importante acolher os pacientes, 

realizar a escuta para que se sinta amparado e melhore sua autoestima, pois conviver com 

uma ferida crônica acarreta um sofrimento físico e emocional.  
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus é uma síndrome endócrino metabólica caracterizada pelo 

aumento da glicose circulante no sangue resultando em hiperglicemia, apresenta-se como um 

dos grandes problemas de saúde pública atual, quer seja nas questões sociais, econômicas, 

familiares como também pessoais. No que se refere ao cuidado à pessoa com diabetes, o 

enfermeiro entra como mediador desse processo, uma vez que o papel da enfermagem é o de 

facilitar e oferecer suporte para a construção de novas possibilidades e qualificação do viver 

com sua condição crônica de saúde. OBJETIVO: Analisar na literatura a importância da 

assistência de enfermagem no cuidado à pessoa com diabetes. MÉTODOS: Trata-se de estudo 

qualitativo, descritivo, de revisão de literatura, utilizando os seguintes descritores: Diabetes 

Mellitus, Assistência de Enfermagem e Educação em Saúde. A pesquisa compreendeu artigos 

publicados nas bases de dados Scientific Eletronic Library On-Line (SciELO) e MEDLINE. Foram 

selecionados 12 artigos científicos relacionados às palavras-chave, qualidade e relevância. 

RESULTADOS: A educação em saúde é responsável por ações de prevenção e promoção da 

saúde na atenção básica, principalmente no que se refere às doenças crônicas, em especial, o 

diabetes. Neste sentido, os enfermeiros, além de exercerem o cuidado voltado para a 

assistência de enfermagem, têm inerentes à sua profissão o papel de educador, sendo 

instrumentos fundamentais para motivar as pessoas com diabetes a terem atitudes positivas 

em relação a sua saúde e a serem protagonistas do seu cuidado. Desta forma, orientam 

quanto ao estilo de vida, controle da glicemia, administração de insulina, estimulam a adesão 

ao tratamento, realizam exames físicos, monitoram fatores de riscos e minimizam 

complicações. Assim, compete aos enfermeiros, unirem esforços para aperfeiçoarem as 

formas de tratamento e autocuidado, considerando os aspectos culturais e individuais de seus 

clientes pacientes. CONCLUSÃO: Conclui-se, com base nos artigos analisados que, a assistência 

de enfermagem é de extrema importância, uma vez que a atuação do enfermeiro contribui na 

prevenção do diabetes trazendo qualidade de vida para os pacientes e seus familiares, além de 

ajudá-los a conviver melhor com a sua condição crônica de saúde. 
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INTRODUÇÃO: Os compostos fenólicos têm ganhado um grande interesse devido as suas 

propriedades antioxidantes benéficas à saúde. Estes compostos são abundantes 

principalmente em frutas e vegetais assim também como em seus derivados. A pesquisa por 

antioxidantes naturais está associada à manutenção de saúde e prevenção de doenças 

crônicas como as doenças cardiovasculares (DCVs). Um dos principais agravos de saúde no 

Brasil e considerada também como um dos fatores de risco de doenças cardiovasculares é a 

hipertensão arterial. Essa patologia é considerada um problema crônico, cuja prevalência é 

alta e aumenta em faixas etárias maiores. Dentre os principais fatores de risco está idade, 

sexo, histórico familiar, taxa de colesterol, fumo, diabetes e obesidade. OBJETIVO: Analisar a 

literatura disponível sobre a atuação dos compostos fenólicos com papel antioxidante e sua 

relação com o risco de doenças cardiovasculares. METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão de 

literatura nos bancos de dados Scielo e Lilacs. Os descritores utilizados foram: compostos 

fenólicos; antioxidantes; doenças cardiovasculares e hipertensão arterial. A busca permitiu a 

localização de sete artigos referentes ao período de 2008 a 2016, sendo esses analisados 

individualmente. RESULTADOS: A associação de compostos fenólicos com propriedades 

antioxidantes está evidenciada em todos os artigos analisados, destacando um complexo de 

proteção antioxidante que atua na neutralização de radicais livres. Postula-se que os 

compostos fenólicos podem diminuir o risco de DCV pela indução da hipolipidemia por meio 

da redução de colesterol e triacilglicerol plasmáticos assim como a inibição da agregação 

plaquetária. De maneira geral, os antioxidantes aumentam a resistência da LDL-c à oxidação e 

vêm sendo associados com a redução de risco para coronariopatias. Ressaltando que alguns 

estudos relatam o retardo do desenvolvimento de placas ateroscleróticas. Em um dos artigos 

selecionado relatou o estudo de grupos de hipertensos e não hipertensos onde foi observado 

que ambos os grupos estudados apresentaram consumo de frutas, verduras e legumes 

inferiores às recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira que é de três 

porções, cada. CONCLUSÃO: A partir da revisão sistemática da literatura, foi observado 

possível associação entre a ingestão de compostos fenólicos e diminuição do risco de DCVs. 

Ressalta-se a importância da realização de mais estudos para melhor elucidação do tema. 
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Visando organizar a assistência, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Hipertensão 

Arterial e Diabetes (HiperDia), um instrumento de acompanhamento dos usuários, no qual os 

profissionais de saúde são responsáveis pelo atendimento aos pacientes e preenchimento dos 

dados. Visa permitir o monitoramento dos pacientes e gerar informação para aquisição, 

dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular. O objetivo deste trabalho é 

identificar os desafios no tratamento que podem interferir na qualidade de vida de usuários 

hipertensos e/ou diabéticos, na perspectiva de profissionais de enfermagem atuantes na 

Estratégia Saúde da Família, para que se possam instigar modelos de assistência mais 

adequados aos princípios da universalidade, equidade e integralidade da atenção. Trata-se de 

um estudo descritivo, avaliativo, com abordagem qualitativa, realizado nas Unidades Básicas 

de Saúde do Município de Caxias-MA, no período de Novembro de 2010 a Maio de 2011, 

através de entrevista com os profissionais de enfermagem, em que os participantes assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O trabalho foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí para sua apreciação, sendo aprovado com 

CAAE nº 0287.0.045.000-10. Os dados foram analisados à luz da Análise Temática, onde se 

compuseram três categorias: Categoria I - Desafios no tratamento de hipertensos e/ou 

diabéticos, inerentes à terapia farmacológica, marcação de exames e falta de insumos; 

Categoria II - Desafios no tratamento de hipertensos e/ou diabéticos, ligados à assistência 

recebida; Categoria III - Desafios no tratamento de hipertensos e/ou diabéticos, referentes à 

falta de adesão à terapêutica e presença de complicações. Constataram-se vários obstáculos 

apontados pelos profissionais de enfermagem para a efetivação do tratamento e, 

consequentemente melhoria da qualidade de vida dos pacientes e muitos deles seriam 

plenamente solucionados com medidas de ordem gerencial e assistencial. A pesquisa é de 

grande importância e sugere ações conjuntas da Secretaria Municipal de saúde, das 

Coordenações da Atenção Básica e do Programa HiperDia, dos profissionais e dos usuários 

envolvidos na assistência. 
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INTRODUÇÃO: A fitoterapia, uso de plantas para fins medicinais é um ramo da medicina 

alternativa utilizado desde os primórdios da civilização. O emprego dessa terapia vem 

ganhando cada vez mais destaque nos últimos anos, principalmente como prática 

complementar a terapêuticas convencionais. Existem muitos relatos do emprego da fitoterapia 

no controle do Diabetes Mellitus (DM), um importante problema de saúde pública no Brasil e 

no mundo, caracterizado por um estado crônico de hiperglicemia, causado por alterações no 

metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas provocado pela ausência (tipo 1) ou ação 

deficiente (tipo 2) da insulina. (NEGRI, 2005; SILVA, 2008; ROSA, 2012; OLIVEIRA, 2016). 

OBJETIVOS: O objetivo do presente trabalho foi revisar acerca do uso da fitoterapia no 

controle do Diabetes Mellitus. METODOLOGIA: Foram realizadas buscas de artigos nas bases 

de dados PUBMED e SCIELO em janeiro de 2017, sendo incluídos na pesquisa ensaios clínicos 

com texto completo disponível online, publicados de 2012 a 2016 e que fossem desenvolvidos 

com pacientes diabéticos ou pré-diabéticos. Foram utilizadas as combinações dos descritores: 

diabetes, phytotherapy e hypoglycemic. RESULTADOS: A pesquisa inicial apresentou 48 

resultados, mas apenas foram utilizados os que se encontravam nos critérios de inclusão. 

Verificou-se que 57,1% das pesquisas foram realizadas com diabéticos tipo 2, 14,3% com pré-

diabéticos e apenas uma pesquisa incluiu tanto diabéticos quanto pré-diabéticos. Não foram 

observados estudos relacionando a fitoterapia com o controle do DM em pacientes insulino-

dependentes. O ano com mais publicações acerca do tema foi 2013 (35,7%), representando 

um aumento de 150% em comparação ao ano anterior. Nos anos seguintes, o número de 

publicações voltou a reduzir. Diferentes partes das plantas foram utilizadas in natura (28,6%), 

em extratos (28,6%), em cápsulas (35,7%) e como farinha (7,1%). Além da ação 

hipoglicemiante, também foi observado que algumas espécies controlaram o colesterol e a 

pressão arterial, mas nenhuma influenciou na função hepática. CONCLUSÃO: O número de 

pesquisas que buscam comprovar efeitos de fitoterápicos no controle do Diabetes Melittus 

nos últimos anos ainda permanece baixo, considerando a importância das mesmas e o 

crescimento no uso empírico de fitoterápicos como adjuvantes no tratamento de condições 

crônicas. É necessário intensificar os estudos na área, bem como adaptá-los às condições de 

pacientes com DM tipo1. 
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INTRODUÇÃO: Diabetes mellitus (DM) é uma doença conhecida por suas complicações 

multifacetadas, dentre as quais uma das mais comuns é o pé diabético. As complicações de 

extremidades inferiores tem se tornado um crescente e significante problema de saúde 

pública tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Essas 

complicações se associam com neuropatia e doença arterial periférica que predispõem ou 

agravam as lesões nos pés. OBJETIVO: elencar da literatura os fatores de riscos associados às 

lesões do pé diabético. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura e sua 

elaboração incluiu o estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão para seleção da 

amostra e definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados. Foram 

excluídas teses, dissertações, manuais, protocolos e textos que não se adequassem à temática. 

Constou-se que seriam selecionados 35 artigos que estivessem em uma das bases de dados, 

PubMed, LILACS e CINAHL e que tivessem sido publicados no período de 2011 a 2016. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As lesões de pé relacionadas com o diabetes estão associadas a 

fatores como idade, controle da doença, sexo, anos de evolução da diabetes, hemoglobina 

glicosilada alta e retinopatia. Estudos transversais revelam que o risco de ulceração do pé foi 

independentemente associado com Diabetes Retinopática e a presença de placas carotídeas 

estenosante. Isto significa dizer que a retinopatia é identificada como um fator de risco para 

ulceração de pé em adultos. Na verdade, a diabetes é uma das mais frequentes e mais 

importantes situações clínica em que ocorre disfunção endotelial principalmente no que diz 

respeito à irrigação. Outros estudos revelam que pacientes em geral apresentam um ou mais 

factores de risco para o desenvolvimento de uma úlcera no futuro e que a DR e ateromatose 

estavam diretamente relacionados com a aparência 

de úlceras. CONCLUSÃO: A partir desse estudo foi possível observar que além dos fatores 

comumente associados com as ulcerações do pé diabético tais quais, tempo da doença, idade 

e sexo, outros fatores como a Diabetes retinopática, neuropatias periféricas, placas carotídeas 

estenosantes e ateromatose, estão também associadas a lesões no pé diabético. 
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INTRODUÇÃO: Os fatores de risco para doenças cardiovasculares classificam-se em não 

modificáveis (sexo, idade e histórico familiar) e modificáveis, estes estão relacionados aos 

hábitos de vida tabagismo, sedentarismo, quantidade de gordura corporal, perfil lipídico, 

níveis de pressão arterial e diabetes mellitus. Sabe-se que a prática de atividade física e as 

mudanças no hábito alimentar têm sido os principais fatores envolvidos na prevenção ou na 

melhora dos fatores de risco das doenças cardiovasculares, pois uma dieta equilibrada pode 

evitar ou reduzir a gravidade das doenças cardíacas e que a prática de exercícios físicos é tida 

como forte agente preventivo de várias doenças, distúrbios e indisposições e também usado 

na terapêutica de diversas enfermidades, sendo apontada como a principal medida no 

tratamento não farmacológico das doenças cardiovasculares e de seus fatores de risco. 

OBJETIVO: Verificar a prevalência dos fatores de risco modificáveis para as doenças 

cardiovasculares em indivíduos hipertensos cadastrados na Estratégia de Saúde da Família -ESF 

em Teresina, Piauí. MÉTODOS: Pesquisa quantitativa do tipo transversal, na qual participaram 

102 indivíduos, na faixa etária de 41 a 88 anos, de ambos os sexos que frequentavam 

regularmente a ESF do bairro Buenos Aires, Teresina - PI. A pesquisa consistiu numa entrevista 

realizada no domicilio do participante com um questionário sobre o estilo de vida e dados 

antropométricos, os dados do perfil metabólico foram coletados diretamente dos prontuários 

na UBS. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, os 

dados foram analisados pelo SPSS 13.0 e a pesquisa foi aprovadas pelo Comitê de ética em 

pesquisa da UFPI (218.339 de 27/02/2013) e da fundação Municipal de saúde de Teresina e 

respeitou as recomendações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

RESULTADOS: Observou-se grande vulnerabilidade da população estudada para fatores de 

risco cardiovascular , como: a circunferência da cintura elevada (70,6%), o sedentarismo 

(61,8%), sobrepeso (51,5%), diabetes (29,4%) e tabagismo (2,9%); também constatou-se que o 

risco médio de desenvolver Doença cardiovascular nos próximos 10 anos pelo escore de 

Framingham era maior para os homens (63,2%) que para as mulheres (49,4%). CONCLUSÃO: 

Medidas preventivas devem ser adotadas na perspectiva de controlar os fatores de risco 

cardiovascular na população para minimizar a instalação e a progressão dessas patologias. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica, auto-imune, 

caracterizada pela destruição das células β pancreáticas e é responsável por 90% dos casos de 

diabetes em jovens. Embora alguns estudos não tenham identificado diferenças entre jovens 

com DM1 e a população geral, nota-se que principalmente quando se trata de adolescentes, o 

estresse associado ao diagnóstico e ao manejo de uma doença crônica pode aumentar a 

vulnerabilidade para problemas psicológicos, o que prejudica dessa forma a adesão ao 

tratamento nutricional e multidisciplinar. OBJETIVOS: O objetivo deste artigo é avaliar os 

aspectos alimentares, nutricionais e psicológicos dos adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 

1, observar e discutir os aspectos considerados e o tratamento multidisciplinar, o qual irá 

ajudar na melhoria de vida desses pacientes e de suas famílias. MÉTODOS: Este trabalho foi 

realizado a partir de pesquisa bibliográfica em fontes secundárias nas bases de dados da 

biblioteca virtual Scielo, Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico, 

abrangendo publicações com idiomas em língua portuguesa e inglesa. RESULTADOS: Os 

resultados demonstram que após o diagnóstico de DM1, o adolescente e principalmente sua 

família, passam a se preocupar com a alimentação de uma maneira mais cuidadosa, desde o 

momento da escolha dos alimentos no ato da compra, como controlando a dieta, através da 

contagem de carboidratos, reposição de insulina, e através da reestruturação alimentar na 

nova rotina; não deixando de cuidar também dos aspectos psicológicos (sentimentos de 

angústia, temor e incertezas) do jovem diabético e de sua família, os quais podem se sentir 

frustrados ou esgotados pelo desconforto diário do tratamento. CONCLUSÃO: Para alcançar 

um tratamento eficaz para o adolescente diabético, ele precisa juntamente com o apoio de sua 

família, se conscientizar sobre a importância desse tratamento, que envolve vários aspectos, 

necessitando de uma abordagem multidisciplinar, a qual é utilizada para se trabalhar a relação 

entre a doença em questão, o emocional e os aspectos particulares da adolescência; a fim de 

que o adolescente possa buscar uma alimentação saudável e um melhor estilo de vida, 

aprendendo a conviver com o diabetes. 
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INTRODUÇÃO: Sabe-se hoje que as DCNT's são consideradas como sérios problemas de saúde 

pública e a hipertensão arterial como sendo uma das mais presentes nos usuários da Atenção 

Primária, necessita de ações focadas nas mudanças alimentares, hábitos de vida, tabagismo e 

sedentarismo, promovendo-se ações preventivas capazes de retardar o aparecimento de 

futuras complicações crônicas (CARLOS; ARI, 2009). OBJETIVOS: Abordar a atuação e 

importância do enfermeiro na promoção da saúde dos hipertensos na ESF. MÉTODOS: Trata-se 

de uma revisão integrativa de literatura. A coleta dos dados foi realizada no período de 

fevereiro de 2017, através das bases de dados do SCIELO e LILACS, sendo utilizado as palavras-

chave: Estratégia de Saúde, Enfermagem e Hipertensão. No total foram encontrados 40 

artigos, mas apenas 11 eram condizentes com a temática sendo referentes aos anos de 2010 a 

2016. Os critérios de inclusão foram artigos publicados em português que contribuíram com 

relevância ao tema. E como critério de exclusão retirou-se artigos repetidos, que fugiam do 

assunto e com o ano anterior a 2010. RESULTADOS: Os anos que mais prevaleceram foram 

2010, 2014 e 2015 e todos tratavam da temática. Durante o processo de análise, foram 

instituídas duas categorias: A importância do Enfermeiro no acolhimento de pacientes com 

HAS e a Abordagem inicial nas consultas de Enfermagem aos usuários hipertensos na ESF. 

Santos et al, (2013) concorda que o acolhimento é uma prática que se faz presente no 

processo de trabalho das equipes de saúde, construindo uma relação de confiança e 

compromisso, bem como para a promoção a saúde, sendo indispensável para a prática de um 

cuidado individualizado e integral, por consistir no 1º contato do enfermeiro com o paciente 

permitindo conhecê-lo melhor. Já segundo Sousa et al, (2015) o enfermeiro como principal 

integrante da equipe de enfermagem, deve assumir o comando do atendimento ao 

hipertenso. Logo, o atendimento por meio das consultas de enfermagem tem bastante 

interligação no cuidado ao paciente, visto que, as necessidades do indivíduo são avaliadas no 

ato do atendimento, possibilitando uma avaliação holística ao mesmo. CONCLUSÃO: Por fim, 

as ações de enfermagem frente as perspectivas do paciente com HAS na ESF são de grandes 

relevâncias, pois além de exigir que a equipe esteja atenta para a execução da assistência 

prestada ao paciente com DCNT, proporciona um cuidado diferencial a ele, incluindo ações 

que ultrapassam o tratamento da doença. 
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INTRODUÇÃO: Definida como substância lipossolúvel precursora de hormônios esteroides, a 

vitamina D é obtida em alimentos como sardinha, ovos e leite, contudo tem como principal 

fonte a exposição cutânea aos raios solares UVB. A deficiência da mesma, abaixo de 20 ng/mL, 

é considerada um problema de saúde pública, destacando como principais causas a ausência 

ou insuficiência de tal vitamina na dieta e/ou a baixa exposição a luz solar. Sendo essa 

deficiência associada a doenças autoimunes, doenças cardiovasculares (DCVs), obesidade e 

neoplasias, atingindo em sua maioria, idosos, obesos e gestantes. Entre as DCVs, a hipertensão 

arterial se destaca pois, segundo a Organização Mundial da Saúde, 600 milhões de pessoas no 

mundo são consideradas hipertensos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensos, 

em 2011, 25% da população brasileira é hipertensa, nos quais 50% atinge a população idosa. 

OBJETIVO: Analisar, por meio de revisão de literatura, a associação da deficiência de vitamina 

D e hipertensão arterial em idosos. METODOLOGIA: Realizou-se revisão de dados da literatura 

através da seleção de artigos nas bases de dados Scielo e Lilacs. Os textos foram identificados a 

partir dos descritores: vitamina D; hipertensão; deficiência de vitamina D. A busca permitiu 

localizar oito artigos, referente ao período de 2011 a 2015, que foram analisados 

individualmente na íntegra. RESULTADO: Segundo dados obtidos através da 3ª National Health 

and Nutrition Examination Survey, constatou-se a associação entre uma baixa prevalência de 

hipertensão arterial e concentrações séricas elevadas de vitamina D. Em estudo, que em sua 

maioria, contou-se com a participação de idosos do sexo feminino com renda mensal de um a 

dois salários mínimos, diagnosticou-se que 53% apresentavam a hipovitaminose D, dos quais 

96% apresentavam hipertensão arterial. A maior porcentagem para idosos hipertensos que 

apresentam tal deficiência prevalece nas seguintes hipotéses, ação deficiente na regulação de 

genes associados a síntese de renina, regulação negativa da proteína C reativa, bem como a 

proliferação insuficiente de células musculares cardíacas e vasculares. Bem como a presença 

de receptores da vitamina D no músculo liso cardíaco. CONCLUSÃO: Por conseguinte, 

mediante a tais evidências pode-se supor que existe relação entre hipovitaminose D e 

hipertensão em pacientes idosos. Todavia, faz-se interessante um melhor levantamento a 

cerca da literatura para maiores esclarecimentos. 
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INTRODUÇÃO: O termo diabetes mellitus gestacional tem sido utilizado para definir qualquer 

nível de intolerância a carboidratos, resultando em hiperglicemia de gravidade variável, com 

início ou diagnóstico durante a gestação. O aparecimento dessa patologia pode ser explicado 

pela elevação de hormônios contra-regeladores da insulina, pelo estresse fisiológico imposto 

pela gravidez e a fatores predeterminantes (genéticos ou ambientais). OBJETIVOS: Objetiva-se 

descrever as consequências do diabetes para a mãe e o recém-nascido. METODOLOGIA:Trata-

se de uma revisão bibliográfica, que teve como fonte a busca nos sites Scientific Eletronic 

Library e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Utilizando-se os 

descritores: Diabetes Gestacional; Gravidez de Alto Risco; Enfermagem Obstétrica, a partir de 

critérios de discussão que atinge no período de 2013 à 2016, que liga-se a língua portuguesa 

em relação com a temática. Ao final do levamento bibliográfico, foram selecionados artigos 

conforme a qualidade e relevância com o tema proposto. RESULTADOS: Evidenciou-se que a 

resistência à insulina (RI) perpetrada na segunda metade da gestação resulta da adaptação 

fisiológica via hormônios placentários anti-insulínicos poderão ocasionar sérias complicações 

na gravidez. Ressalta-se complicações para o recém-nascido que são bem piores, pois podem 

levar a morte intrauterina. As malformações fetais, macrossomias fetais, síndrome da angústia 

respiratória, icterícia, hipoglicemia neonatal. Foi relatado a importância de uma assistência 

adequada à gestante, para um bom acompanhamento do diabetes mellitus gestacional, por 

uma equipe multiprofissional especializada, destacando que a gestante deve ser proativa no 

seu cuidado para o sucesso do tratamento e vivência satisfatória da gravidez. CONCLUSÃO: 

Observou-se que diabetes gestacional é uma das complicações médicas mais comuns da 

gravidez, sendo caracterizada por uma alteração glicêmica capaz de causar consequências 

danosas fetais e maternas. 
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INTRODUÇÃO: As enfermidades crônicas não transmissíveis são consideradas problemas para 

a saúde coletiva. Essas doenças têm aspectos como: apresentar vários fatores de risco e 

estarem vinculadas às deficiências e incapacidades físicas nas pessoas acometidas. Dados 

recentes divulgados no Brasil expõem que 22,7% dos adultos possuem Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), enquanto que a Diabetes Mellitus (DM) atinge 5,6% da população adulta. Para 

o sexo feminino, esses impasses são piorados pela discriminação nas relações de gênero, 

oportunidades de emprego e sobrecarga com os trabalhos de casa. A vulnerabilidade das 

mulheres, que as fazem adoecer mais, deste modo, está mais relacionada à discriminação do 

que a fatores biológicos. O objetivo deste estudo é, portanto, identificar o perfil 

epidemiológico da HAS e DM em mulheres entre 15 e 49 no município de Caxias (MA) durante 

o período entre janeiro de 2002 e abril de 2013. MÉTODOS: Estudo epidemiológico de caráter 

exploratório-descritivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados ocorreu no Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos - HIPERDIA processados 

através da plataforma DATASUS. O presente estudo não requer aprovação do Comitê de Ética 

e Pesquisa (CEP) com seres humanos. RESULTADOS: Entre os anos 2002 e 2013 foram 

notificados um total de 3574 casos de HAS com DM em Caxias (MA), sendo 2323 (64,99%) no 

sexo feminino e 1251 (35%) no masculino, em todas as faixas etárias. Já em mulheres entre 15 

e 49 anos, o número de casos de HAS com DM foi de 522 (22,47% das mulheres). 1323 

mulheres nessa mesma faixa etária convivem apenas com a HAS (22,28% das mulheres apenas 

com HAS em todas as idades), enquanto que 94 convivem apenas com DM (27,4% das 

mulheres apenas com DM em todas as idades), sendo que, destas, 18 (19,1%) são portadoras 

do tipo I e 76 (80,8%) do tipo II. Com relação ao risco, que representa o resultado do cálculo do 

risco estratificado, 127 (24,3%) foi não calculado; 315 (60,3%) tiveram alto risco e 80 (15,3%) o 

risco muito alto. CONCLUSÃO: Conhecer o perfil epidemiológico da população feminina local 

funciona de forma a alertar aos gestores públicos e às equipes de saúde da família em relação 

aos riscos de mortalidade e incapacidades físicas, com o objetivo de fortificar o enfrentamento 

do agravo. 
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INTRODUÇÃO: O homem (gênero) não possui o hábito de procurar os serviços de saúde para 

atendimento e, geralmente, quando o faz, apresenta um determinado grau de complexidade, 

dificultando a terapêutica. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM) 

são responsáveis pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações no Sistema Único de 

Saúde (SUS). Quando se considera o conjunto da obra, homens hipertensos e diabéticos, o 

contexto torna-se ainda mais preocupante. OBJETIVOS: Relatar uma intervenção educativa 

desenvolvida por uma equipe multiprofissional, a qual possuía o intuito de incentivar à adesão 

da população masculina, em especial os hipertensos e diabéticos, na promoção à saúde, 

reduzindo assim sua morbimortalidade. MÉTODOS: A ação foi desenvolvida na zona leste de 

Teresina, no período de junho a novembro de 2016, por uma equipe multiprofissional a qual 

incluiu médico, enfermeira, dentista, agentes de saúde, técnicos, auxiliares e acadêmicos da 

área da saúde. A princípio confeccionou-se convites para participação de uma palestra 

educativa com os homens da micro área, que foram recepcionados por toda equipe de saúde 

com café da manhã. Após a atividade educativa, foram agendadas as consultas e próximas 

palestras. As palestras ocorreram a cada 15 dias e durante as consultas foram solicitados 

exames como PSA e outros de rotina, aferição de PA e glicemia capilar. Foi criado um folder 

educativo para as anotações referentes a cada paciente como estratégia de acompanhamento. 

RESULTADOS: A produção mensal da ESF e as anotações referentes aos pacientes durante 

todo o período da intervenção educativa possibilitou a constatação de um resultado positivo, 

visto que conduziu ao aumento no número de consultas e exames solicitados pela população 

alvo, o que permitiu acompanhamento e diagnóstico de novos casos. CONCLUSÃO: A 

experiência foi ademais satisfatória para toda equipe, visto que esclareceu aos homens da 

micro área, não somente hipertensos e diabéticos, a importância da procura pelos serviços de 

saúde como meio de acompanhamento e prevenção contra agravos à sua saúde e qualidade 

de vida, estimulando-os, assim, a serem mais cuidadosos e participativos junto à ESF e demais 

serviços de saúde. 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG) é um problema de 

saúde pública no Brasil e a principal causa de morte materna. Assim, a atenção integral à 

gestante e/ou puérpera é um dos objetivos a serem alcançados no milênio. A Hipertensão 

Gestacional (HG) é conceituada como o aumento dos níveis pressóricos após a 20ª semana de 

gestação, sem a presença de proteinúria. Acredita-se que resulta, entre outras causas, da má 

adaptação do organismo materno à sua condição de gestante. Este quadro culmina, se não 

tratado, em Pré-eclâmpsia, Eclâmpsia e Síndrome de Hellp. OBJETIVOS: Analisar nas 

publicações cientificas protocolos assistenciais voltados a HG e descrever a assistência de 

enfermagem as gestantes com Hipertensão Arterial Sistólica. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica realizada nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017, nas bases BVS e 

SCIELO, utilizando os descritores: Hipertensão; Hipertensão Gestacional; Cuidados de 

Enfermagem, em artigos publicados nos últimos 5 anos. Os resultados serão analisados e 

apresentados em categorias temáticas conforme Minayo. RESULTADOS: Foram encontrados 

294.022 artigos nas bases citadas. Utilizando-se os critérios de inclusão: artigos em português 

e dos últimos 5 anos. Nossa busca limitou-se a 1686 publicações, reduzidas a 24 quando 

analisadas por títulos. Destas, escolheu-se 8 escritos, acrescidos de Manuais do Ministério da 

Saúde e Protocolos. Após análise dos artigos e demais fontes cientificas, emergiram duas 

categorias temáticas: 1) Assistência ao pré-natal, que consiste na medida seriada da pressão 

arterial em todas as consultas, avaliação constante do IMC, orientações quanto a alimentação 

e redução da ingesta de sódio, sugestão a prática de exercícios físicos, instrução ao decúbito 

lateral esquerdo no repouso, pesquisa de edema e solicitação de exames se necessário; 2) 

Assistência ao puerpério, que integra a verificação periódica dos sinais vitais e observação 

criteriosa das loquiações. CONCLUSÃO: Considera-se de extrema importância que o 

Enfermeiro possa elaborar estratégias de prevenção e promoção necessárias para assistir a 

gestante com Hipertensão Gestacional, considerando a integralidade e humanização. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus é definido com uma síndrome de etiologia múltipla, que é 

ocasionado pela falta e/ou incapacidade da insulina de exercer adequadamente suas funções, 

nessa doença o controle da glicemia é essencial e vários estudos destacam o cromo como um 

mineral capaz de potencializar a ação da insulina. Dentre os alimentos que possuem cromo 

destacam-se as oleaginosas, o aspargo, ameixa, cerveja, cogumelo, carnes, vísceras, cereais 

integrais, leguminosas e vegetais, geralmente alimentos consumidos em baixas quantidades 

pelos diabéticos o que pode interferir negativamente no controle glicêmico. OBJETIVO: Avaliar 

o consumo de fontes alimentares de cromo por indivíduos portadores de Diabete Mellitus tipo 

II. MÉTODOS: O estudo do tipo transversal realizado com 40 diabéticos atendidos em 3 

Unidades Básicas de Saúde, na zona urbana do município da cidade de Caxias-MA. A pesquisa 

se deu por meio de um formulário socioeconômico, e do hábito alimentar (registro alimentar 

de 72 horas), também foram coletados dados antropométricos para posterior avaliação do 

estado nutricional de cada participante. Todos os participantes assinaram o TCLE, a pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de ética em pesquisa da Faculdade de Ciência e Tecnologia do 

Maranhão sob o seguinte número 50927415.4.0000.8007 e também pela Coordenação de 

Atenção Básica do Município de Caxias/MA. Os dados foram analisados utilizando o programa 

SPSS versão 18.0 RESULTADOS: Os participantes da pesquisa tinham entre 38 e 62 anos e eram 

na sua maioria do sexo masculino (67,5%), possuíam o Ensino Fundamental incompleto 

(62,5%), casados (80%) e 32,5% da população também era hipertensa. 60% das pessoas 

encontravam-se acima do peso e 62,5% apresentavam circunferência da cintura elevada, 

indicando risco muito elevado de DCV. Dentre os alimentos fonte de cromo, os mais relatados 

foram o feijão (90%) e a banana (87,5%), evidenciando uma dieta monótona e com poucas 

fontes alimentares de cromo o que poderia predizer uma possível inadequação alimentar 

desse mineral. CONCLUSÃO: A maioria dos diabéticos estava acima do peso e apresentam 

risco elevado para doenças cardiovasculares, possuíam uma alimentação monótona e restrita, 

com poucos alimentos fontes de cromo na dieta. Destaca-se a elaboração de novos estudos, 

relacionados ao conteúdo de cromo nos alimentos bem como pesquisas que relacionam o 

mineral com o controle da glicemia. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente Diabetes Mellitus (DM) se configura como um dos principais 

problemas de Saúde Pública no Brasil, sendo assim um dos transtornos crônicos mais 

frequentes do mundo. As ações de educação em saúde objetivam que os indivíduos detenham 

melhor controle sobre suas vidas e hábitos através da participação em grupo, para 

transformação da realidade social e política. OBJETIVO: Objetivou-se identificar e analisar, na 

literatura cientifica as ações educativas desenvolvidas pela equipe multiprofissional no 

atendimento a rede de atenção básica de saúde voltadas à educação do portador de DM de 

maneira a contribuir para a promoção da saúde. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão de 

literatura nos bancos de dados: Sientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), em agosto de 2016, tendo como critérios de inclusão artigos publicados no 

período de 2006 a 2016 sem restrição de idiomas, totalizando 26 artigos. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foram feitas analises dos artigos onde os autores afirmam a importância das 

ações educativas desenvolvidas pela equipe multiprofissional no atendimento aos diabéticos, 

onde os autores afirmam a importância das ações educativas para o desenvolvimento da 

capacidade individual e coletiva, visando á melhoria da qualidade de vida e saúde.Com base 

nos artigos analisados pode afirmar que a equipe multiprofissional juntos realizam diversas 

ações educativas como orientações, palestras, atendimento integral, onde esses profissionais 

devem utilizar uma linguagem clara e objetiva para que haja uma melhor absorção dos 

conhecimentos. CONCLUSÃO: A prática educativa apresenta-se como a melhor maneira de 

conscientizar a pessoa com diabetes sobre a importância da melhora dos hábitos alimentares e 

do seu próprio cuidado. É um momento no qual indivíduo e profissionais de saúde discutem 

todas as informações acerca da doença e do tratamento. 
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INTRODUÇÃO: Diabetes Mellitus (DM) é uma doença do metabolismo, caracterizada 

fundamentalmente pela ocorrência de hiperglicemia crônica, que em longo prazo promove 

lesões de órgãos-alvo, podendo seguir com descompensações metabólicas agudas. Possui um 

tipo específico, a Diabetes Mellitus Tipo 1, que cursa com a destruição primária das células 

beta e hipoinsulinismo ¿absoluto¿. Estima-se que cerca de 5% a 10% dos pacientes 

diagnosticados com diabetes sejam do tipo 1.Dessa forma, seu estudo e aprofundamento são 

importantes para o conhecimento de sua origem, fatores de risco, complicações e formas de 

tratamento. Logo, observamos grande relevância no seu estudo epidemiológico quanto a 

pessoas, tempo e lugar em pacientes portadores da Diabetes Tipo 1 visando tratar e promover 

a melhoria na saúde populacional. OBJETIVOS: Descrever o perfil epidemiológico dos casos de 

diabetes tipo I no estado do Maranhão no período de 2009 a 2012. MÉTODOS: Trata-se de um 

estudo de caráter exploratório-descritivo com abordagem quantitativa. O levantamento de 

dados foi realizado através de coleta de dados do Cadastramento e Acompanhamento de 

Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA). As variáveis analisadas foram Diabetes Mellitus Tipo 1, 

sexo, faixa etária, tabagismo, peso e sedentarismo. RESULTADOS : No período de 2009 a 2012, 

foram notificados 2.452 casos de diabetes tipo I no Maranhão, sendo 1.039 pacientes (42,37%) 

do sexo masculino, enquanto que 1.413 (57,63%) são mulheres. A respeito da faixa etária, 

houve predominância da faixa de 50 a 59 anos, com 622 (25,4%), seguida de 40 a 49 anos com 

497 (20,3%) casos e de 60 a 69 anos, com 468 (19,1%) casos registrados. No que se refere ao 

tabagismo: 331 (13,5%) pacientes eram tabagistas, enquanto que 2.121 (86,5%) negaram o uso 

do cigarro. Apenas 392 (16,0%) pacientes apresentaram sobrepeso. Verificou-se que 679 

(27,7%) pacientes eram sedentários. CONCLUSÃO: No período estudado a Diabetes Mellitus 

tipo 1 atinge um percentual maior em pacientes do sexo feminino em comparação ao 

masculino. Houve predominância da faixa etária de 50 a 59 anos. Destacaram-se no estudo 

pacientes não tabagistas, sem sobrepeso e tampouco sedentários. Neste sentido, a formulação 

de um perfil de pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1 no Estado do Maranhão propicia maior 

eficácia na gestão desta condição bem como promove reflexões sobre a assistência oferecida e 

desejado pelo conhecimentos destas fragilidades. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM), condição caracterizada por uma hiperglicemia 

crônica que pode desencadear diversas complicações, é um importante problema de saúde 

pública em todo o mundo. OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico de pacientes com DM 

no município de Teresina (PI) no período de 2002 a 2012. METODOLOGIA: Foi realizado um 

estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, utilizando dados do Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HiperDia) disponíveis no 

DATASUS. RESULTADOS: No período considerado na pesquisa foram registrados 2117 casos de 

DM, sendo a maioria (80,9%) do tipo 2, o que foi semelhante ao resultado encontrado por 

Palmeira (2015), onde 86% dos pacientes apresentava DM tipo 2. Os números de casos 

registrados variaram bastante ao longo dos anos, sendo 2002 o que apresentou mais casos 

tanto de DM tipo 1 (30,2%) quanto tipo 2 (43,4%) e os anos de 2010 e 2006 foram os que 

apresentaram menos casos para DM tipo 1 (3,2%) e 2 (3,9%) respectivamente. Em relação à 

faixa etária, a que apresentou mais registros em ambos os tipos de DM, 1 e 2, foi de 40 a 59 

anos com 44,1% e 54,2% respectivamente, o que corrobora os resultados de Palmeira (2015), 

onde 56,9% dos pacientes com DM tipo 2 e 49% dos pacientes com DM tipo 1 tinham entre 40 

e 59 anos. A frequência maior de DM foi encontrada no sexo feminino (57,4%), como o 

encontrado em outros estudos realizados em Dias et al. (2010), Bortoloni et al. (2010) e Dicow 

(2015), onde 66,1%, 56,8% e 66,5% dos diabéticos do estudo eram mulheres, respectivamente. 

Os fatores de risco associados ao DM foram sedentarismo (50,2%), sobrepeso (42,3%) e 

tabagismo (18,9%), sendo na DM tipo 2 o sedentarismo e o sobrepeso estavam presentes em 

74,8% e 64,7% dos casos, respectivamente. Em pesquisa semelhante, Gimenes et al. (2016) 

também verificaram que sedentarismo (14,2%) e sobrepeso (8%) foram os fatores de risco 

mais frequentes. Os números de casos onde houve complicações decorrentes do DM 

encontrados no presente estudo foram relativamente baixos, sendo as mais prevalentes o 

acidente vascular cerebral (3,2%) e a doença renal (2,8%). CONCLUSÃO: O DM, principalmente 

tipo 2, é um distúrbio relativamente frequente na população estudada, apresentando 

incidência variada ao longo dos anos. É mais diagnosticado em mulheres de 40 a 59 anos, 

sendo sedentarismo o maior fator de risco, especialmente no DM tipo 2 e acidente vascular 

cerebral a principal complicação associada ao DM. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é um dos problemas de saúde mais importantes e 

atuais que ocorrem no Brasil e no mundo, pois possui um alto índice de mortalidade e 

morbidade. O pé diabético é um conjunto de alterações ocorridas no pé do portador de DM, 

decorrentes de neuropatias, micro e macrovasculopatias e aumento da susceptibilidade à 

infecções, devido às alterações biomecânicas que levam a deformidades. A participação do 

enfermeiro no atendimento ao paciente com DM, assim como da equipe multiprofissional, é 

vital para o restabelecimento e/ou manutenção da saúde do indivíduo portador da doença. 

MÉTODOS: Este foi um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, de revisão de literatura. A 

busca de artigos científicos foi realizada na base de dados Scientific Eletronic Library On-Line 

(SciELO), utilizando como descritores: pé diabético, enfermagem e cuidados de enfermagem 

de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Para atender aos critérios de 

inclusão, a busca foi realizada por artigos científicos disponíveis online, na língua portuguesa, 

publicados de 2013 a 2017, que abordassem a temática relacionada aos descritores 

consultados. RESULTADOS: Apresentou-se a análise dos 10 artigos sobre a temática da 

enfermagem e pé diabético e verificou-se que estudos sobre esta temática têm ampla 

importância na vida profissional, uma vez que é possível o acesso ao que está sendo debatido 

com atualizações sobre o tema, além de propiciar a ressifignicação da prática profissional. A 

intervenção no âmbito da prevenção dos riscos associados ao pé diabético e a determinação 

do risco de ulceração implicam no envolvimento de muitos profissionais de saúde, pois exige 

conhecimentos e procedimentos específicos de toda a comunidade profissional, utentes e 

familiares. CONCLUSÃO: O estudo a respeito da prevenção do pé diabético mostra-se 

importante por permitir ao enfermeiro a informação necessária, seja por meio da consulta de 

enfermagem ou identificação prévia de fator de risco, mostrando possibilidades para melhor 

constituição profissional do enfermeiro e ponderação sobre o progresso positivo e melhoria do 

cuidado contíguo aos pacientes portadores do pé diabético. É extremamente necessário que o 

exame do pé do paciente com diabetes faça parte do exame físico juntamente com ações 

educativas que permitam ao paciente a efetivação do autocuidado. 
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INTRODUÇÃO: hipertensão renovascular (HRV) caracteriza-se pela presença de estenose de 

artéria renal, provocando hipoperfusão renal e posterior hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

secundária. Causada principalmente por aterosclerose e fibrodisplasia muscular, o tratamento 

ideal é cirúrgico, pois o clínico frequentemente controla a hipertensão, mas não trata a 

isquemia renal, que fatalmente culmina em insuficiência renal. OBJETIVOS: o estudo apresenta 

como objetivo discutir o uso de angioplastia percutânea e revascularização cirúrgica na HRV, 

utilizando os parâmetros de eficiência na cura da doença, recidiva e na sobrevida do paciente. 

MÉTODOS: foi realizada revisão bibliográfica com base na literatura especializada, em artigos 

científicos das bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) das bibliotecas 

eletrônicas Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

RESULTADOS E CONCLUSÃO: os estudos analisados, em adultos e crianças, apontaram que a 

revascularização renal pelos dois procedimentos reduz significativamente a HAS. Há 

diminuição do uso de medicamentos necessários para controlar a pressão arterial do paciente 

na maioria dos casos, obtendo até a cura em alguns. Houve também casos, raros, nos dois 

procedimentos de piora da HAS. Quanto à função renal, observa-se também em grande parte 

dos casos dos dois procedimentos melhora da função ou pelo menos retardo da progressão da 

insuficiência renal. Em uma minoria, mas considerável, dos casos de angioplastia (10 ¿ 14%), 

porém, a função renal não apresentou melhora e continuou a piorar progressivamente. Nota-

se que não há grande diferença nos resultados de um procedimento ou de outro, 

estatisticamente, com a revascularização cirúrgica obtendo uma leve superioridade tratando-

se da recuperação da função renal, porém com mais altos índices de falha técnica no 

procedimento. Percebe-se que os estudos científicos na área não mostram resultados dos 

procedimentos a longo prazo, com o máximo de 2 a 3 anos de seguimento, o que não constitui 

um parâmetro fidedigno para analisar recidivas e melhoras a longo prazo da pressão arterial e 

função renal. Faz-se necessário, portanto, estudos que demonstrem esses parâmetros a longo 

prazo. 
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INTRODUÇÃO: Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus são doenças crônicas não 

transmissíveis. Ambas estão em constante associação devido à frequência com que ocorrem e 

por serem consideradas problemas de saúde pública na população brasileira. No Brasil, cerca 

de 40% da população adulta, o equivalente a 57,4 milhões de pessoas, possuem ao menos 

uma doença crônica não transmissível (DCNT), segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS). Tais doenças apresentam tópicos em comum como origem, complicações, fatores de 

risco e formas de tratamento. Porém, isso não significa que um hipertenso será diabético ou 

vice-versa. Logo, observa-se grande relevância na ciência epidemiológica quanto a pessoa, 

tempo e lugar em paciente hipertensos e diabéticos visando a promoção e melhoria da saúde 

populacional. OBJETIVOS: Descrever o perfil epidemiológico dos casos de comorbidade 

hipertensão e diabetes no estado do Piauí no período de 2007 a 2012. MÉTODOS: Trata-se de 

um estudo de caráter exploratório-descritivo com abordagem quantitativa. O levantamento de 

dados foi realizado através de coleta de dados do Cadastramento e Acompanhamento de 

Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA). As variáveis analisadas foram hipertensão, diabetes 

mellitus, risco, sexo, tabagismo, peso e sedentarismo. Os resultados foram agrupados em 

planilhas do software Microsoft Excel e expostos em gráficos e tabelas. RESULTADOS: No 

período de 2007 a 2012, foram registrados 16.210 casos de hipertensos com diabetes no Piauí, 

sendo 5.511 pacientes (34,0%) do sexo masculino e 10.699 (66,0%) do sexo feminino. Quanto a 

classificação de risco, houve 8.136 (50,2%) casos com risco alto, 1.892 (11,7%) com risco muito 

alto e 6.182 (38,1%) com risco não calculado. No que se refere ao tabagismo: 3.803 (23,5%) 

pacientes são tabagistas, enquanto que 12.407 (76,5%) não são. Observamos também que 

6.302 (38,9%) pacientes apresentaram sobrepeso, já 9.908 (61,1%) não. Verificou-se que 7.745 

(47,8%) pacientes são sedentários e 8.465 (52,8%) não. CONCLUSÃO: Neste estudo a 

comorbidade Hipertensão e Diabetes foi maior no sexo feminino. Predominou a categoria de 

risco alto para ambos os sexos. A prevalência foi maior de pacientes não tabagistas, sem 

sobrepeso e sedentários. Sendo assim o conhecimento deste perfil poderá propiciar 

implantações diretas a esta clientela de políticas relacionadas a gestão do cuidado e ações 

assistenciais de promoção da saúde. 
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INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em nosso país, 

cerca de 30% dos óbitos para todas as faixas etárias¹. Dados dos estudos de Framingham, 

MRFIT e PROCAM demonstraram o indiscutível papel das dislipidemias, i.e., LDL-colesterol 

elevado e HDL diminuídos, hipertensão arterial sistêmica (HAS), fumo, idade e diabetes 

mellitus (DM) como fatores de risco independentes para a aterosclerose e consequente 

doença isquêmica do coração.² OBJETIVO: Analisar o perfil de crianças e adolescentes que são 

diabéticas e hipertensas no Piauí. METODOLOGIA: Levantamento epidemiológico baseado nos 

dados do Banco de Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde ¿ 

DATASUS. Trata-se de um estudo transversal sobre população de crianças e adolescentes que 

possuem diabetes melitos e hipertensão entre o período de abril de 2003 e abril de 2013. 

RESULTADOS: O total de crianças e adolescentes que possuem diabetes e hipertensão no 

período foi de 143 casos, desses 62,93%(90) são mulheres e 37,06% (53) são homens. Ao 

agrupar o fator sobrepeso, observou-se 54(37%) casos, sendo que do total as mulheres 

perfazem 74,07%(40) e homens 25,92%(14). Ao avaliar sedentarismo nessa população viu-se 

que 41,95%(60) são sedentários, as mulheres correspondem a 81,16%(49) e homens 

18,33%(11). Avaliou-se ainda o tabagismo na população e observou-se que 23,77%(34) era 

tabagista, as mulheres representam 79,41%(27) e os homens 20,05%(7). Os dados apontam 

que 20,27%(29) da população era sedentária e possuía sobrepeso, o grupo feminino 

representa 86,26%(25) e masculino 13,79%(4). A população que possuía sobrepeso e que era 

tabagista foi de 4,89%(7), a população que era tabagista e sedentária representa 6,29%(9) e 

fazendo o agrupamento da população tabagista, sedentária e que possuía sobrepeso 

representa 4,89%(7). CONCLUSÃO: Ao analisar o perfil de crianças e adolescentes que são 

diabéticas e hipertensas no Piauí, percebeu-se que o grupo feminino foi mais significativo com 

62,93% da população, percebeu-se ainda que o grupo feminino seja detentor de mais fatores 

de risco, pois o grupo apresenta mais sobrepeso, era mais sedentário e ainda fumavam mais 

em relação ao grupo de homens. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica, em que grande parte de suas 

complicações torna o indivíduo incapaz de realizar suas atividades cotidianas, o que pode 

contribuir para uma diminuição de sua autoestima e afetar sua qualidade de vida. Nos países 

em desenvolvimento, a adesão ao tratamento de doenças crônicas chega a ser apenas de 20%, 

onerando o sistema de saúde. O autocuidado como parte do plano terapêutico em Diabetes 

Mellitus tipo II tem importante valor no tratamento, visto que complicações graves da doença 

podem ser totalmente prevenidas com cuidados simples. A temática tem sido abordada como 

enfoque de diversos estudos científicos. Este estudo tenta assim, trazer uma visão da medicina 

sobre essa temática. OBJETIVOS: O objetivo principal desse trabalho é encontrar na literatura 

científica meios de fazer o indivíduo diabético se tornar um sujeito ativo no controle da 

doença. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada nas bases de dados Scielo, 

Pubmed e Biblioteca Chochrane. Foram selecionados artigos que possuíam os descritores 

Diabetes Mellitus tipo II, autocuidado, complicações crônicas do Diabetes Mellitus tipo II; 

selecionando pelos critérios de inclusão: artigos com resumos que versavam sobre a temática 

do estudo, disponíveis na íntegra. Mediante o encontrado foi feita a organização e a análise 

dos dados. RESULTADOS: Foram apontados fatores que dificultam o processo de 

aprendizagem, tais como idade, tempo de doença e baixo nível de escolaridade. Essas 

condições limitam a incorporação de informações e comprometem a prevenção e diagnóstico 

precoce e predispõe a complicações. Observou-se que os comportamentos de autocuidado são 

influenciados pelas crenças e valores pessoais do diabético. Percebe-se, também, a incerteza e 

o desconhecimento quase invariável dos doentes à temática, o que é caracterizado por 

elementos culturais que impõe uma forma própria de ver o DM. CONCLUSÃO: A produção 

científica mostrou que a desinformação sobre o tema por parte dos pacientes é um dos 

maiores obstáculos de tratamento. Compete aos profissionais de saúde o aperfeiçoamento das 

formas de tratamento e autocuidado, considerando os aspectos culturais e individuais de seus 

clientes. Considera-se pertinente o apoio médico-psicológico a esses pacientes, com o objetivo 

de manter o paciente aderido ao tratamento e educá-los sobre o manejo do DM. 
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INTRODUÇÃO: Com o processo da industrialização, existe um crescente número de pessoas 

que se tornam sedentárias com poucas oportunidades de praticar atividades físicas. Diversos 

autores têm demonstrado associação entre sedentarismo e agravos cardiovasculares, câncer, 

diabetes e saúde mental. Outros estudos demonstram que o sedentarismo no lazer está 

associado à hipertensão arterial e diabetes, além de ser mais prevalente em mulheres, idosos 

e pessoas de baixa escolaridade. OBJETIVO: determinar a relação da Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) com sedentarismo entre pacientes do estado do Piauí. MÉTODOS: 

levantamento epidemiológico baseado nos dados do Banco de Dados do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde ¿ DATASUS. Trata-se de um estudo transversal sobre as 

possíveis relações entre sedentarismo e HAS. RESULTADOS: o número total de pessoas com 

HAS no período entre janeiro de 2002 e abril de 2013 é 182.925. Destas, 75.898, equivalente a 

41,49% do total de casos, são sedentárias e 107.027, equivalente a 58,51% do total, não são 

sedentárias. Dos pacientes que são sedentários e apresentam HAS, 52.365 são mulheres e 

correspondem a 68,99% dos casos. Entre estas, 166 (0,32%) estão na faixa etária de 0 a 19 

anos, 832 (1,59%) estão na faixa etária de 20 a 29 anos, 3.111 (5,94%) estão na faixa etária de 

30 a 39 anos, 8.629 (16,48%) estão na faixa de 40 a 49 anos, 12.924 (24,68%) estão na faixa de 

50 a 59 anos e 26.703 (50,99%) estão na faixa de 60 anos ou mais. Já quanto aos homens a 

prevalência é de 23.533 casos, correspondendo a 31,01% do total. Desse valor, 74 (0,31%) têm 

de 0 a 19 anos de idade, 283 (1,20%) têm de 20 a 29 anos de idade, 1.032 (4,38%) têm de 30 a 

39 anos, 2.784 (11,83%) têm de 40 a 49 anos, 4.766 (20,25%) têm de 50 a 59 anos e 14.594 

(62,01%) têm 60 anos ou mais. CONCLUSÃO: observou-se entre os pacientes do Piauí que há 

relação entre HAS e sedentarismo e que há uma predominância de mulheres na faixa etária de 

60 anos ou mais entre os casos que associam essas duas características. 
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INTRODUÇÃO: A diabetes mellitus tipo 2 caracteriza-se por ser uma doença crônica que 

acomete principalmente adultos com mais de 40 anos de idade, na qual há a produção 

insuficiente de insulina e a resistência por parte das células à mesma. A pneumonia 

pneumocócica é uma infeção do trato respiratório inferior provocado pela bactéria 

grampositiva Streptococcus pneumoniae. A diabetes mellitus está associada a um risco maior 

de diversos tipos de infecção, estando entre as mais comuns a pneumonia pneumocócica 

(MARQUES, 2016). RELATO DE CASO: Paciente sexo feminino,70 anos. Sem histórico de 

elitismo e fumo. Nega hipertensão, afirma ter diabetes mellitus tipo (DM) II, possui amputação 

no MIE, feita há 3 anos, devido a complicações da diabetes. Faz uso dos medicamentos 

glibencamida e metformina. Nega histórico de diabetes e hipertensão na família. Deu entrada 

em um hospital universitário de referência, apresentando glicemia capilar de 530, dor em 

ombro direito, hiperemia, edema no membro contralateral. Realizado raio-x, revelou a 

pneumonia. Evoluiu com anasarca e dor referida em membro superior, associada a dispneia. 

Segundo EAS, paciente apresentava hematúria, glicosúria e proteinúria leve, diagnosticada 

com DM II descompensada e pneumonia por Streptococcus pneumoniae. Ao evoluir com 

hemorragia digestiva alta e episódios de vômito, a paciente deu entrada na UTI, onde deu 

continuidade ao tratamento da pneumonia com Vancomicina e Imipinem, e para a hemorragia 

digestiva fez uso de Omeprazol além de ter sido mantida sob dieta 0, tendo sido identificada 

duas úlceras duodenais não sangrantes, em endoscopia feita após o segundo dia na UTI. 

Durante os dias subsequentes foi observada a melhora da paciente e suspenso o uso da 

vancomicina e a dieta 0 modificada para líquida completa, tendo recebida alta da UTI após seis 

dias, desde a sua entrada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A DM tipo 2 e a pneumonia pneumocócica 

estão relacionadas, pois a diabetes é um fator de risco para a aquisição da infecção 

pneumocócica. Durante os dias de acompanhamento a paciente, a principal assistência 

fornecida foi útil para manter o bem-estar dela. O trabalho realizado permitiu a adaptação e 

aprendizado em campo de prática de enfermagem, através do Processo de Enfermagem por 

meio da aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 
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INTRODUÇÃO:As doenças crônicas não transmissíveis(DCNT¿s) representam uma das maiores 

mudanças na saúde pública mundial nas últimas décadas,tornando-se a principal prioridade na 

área da saúde no Brasil. Entre as DCNT¿s,a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus 

são considerados os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardíacas,além da doença renal. OBJETIVOS:Caracterizar o perfil epidemiológico,os fatores de 

risco e as complicações de hipertensos,diabéticos e diabéticos com hipertensão no Brasil 

registrados no Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos(HIPERDIA).MÉTODOS:Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo 

retrospectivo.Os dados foram extraídos da base de dados do Sistema HiperDia disponibilizados 

pelo DATASUS referente ao período de abril de 2003 a abril de 2013.As variáveis utilizadas 

foram: tipo de patologia, sexo, faixa etária, tabagismo, sedentarismo,sobrepeso,pé 

diabético,amputação por pé diabético, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral 

e doença renal.RESULTADOS:O período analisado registrou 8.478.525 casos patológicos de 

diabetes(4,82%),hipertensão(73%) e diabéticos com hipertensão (22,18%). A região sudeste 

apresentou o maior número de casos, com 155.043 casos de diabetes (37,9%),2.291.581 casos 

de hipertensão(37%) e 777.731 casos de diabéticos com hipertensão(41,3%).O menor número 

de casos de diabetes foi na região sul(9,1%) com 37.299 pacientes;de hipertensão foi na região 

norte (8,3%) com 517.599 pacientes;de diabéticos com hipertensão foi na região centro-

oeste(8,2%)com 155.450 pacientes.O sexo feminino prevaleceu em relação ao sexo masculino, 

correspondendo a 56,8% com diabetes,64,5% com hipertensão e 66% dos diabéticos com 

hipertensão.Com relação à faixa etária, o maior número de diabéticos foi de 55-59 anos,o 

menor foi de 15-19 anos; de hipertensos, o maior foi de 55-59 anos,o menor foi em menores 

de 14 anos;de diabéticos com hipertensão o maior foi de 60-64 anos e o menor de 15-19 

anos.Dos fatores de risco:17% eram tabagistas;43% sedentários;39% possuíam sobrepeso.Das 

comorbidades:o pé diabético foi 24%,a amputação por pé diabético foi 12%;a doença renal foi 

6 %;o infarto agudo do miocárdio foi 6,9%; acidente vascular cerebral foi 5,9%.CONCLUSÃO:O 

conhecimento do perfil epidemiológico de hipertensos e diabéticos contribui no 

desenvolvimento de ações mais efetivas para a prevenção,o controle de agravos e a redução 

da morbimortalidade no Brasil. 
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INTRODUÇÃO: Trata-se de um relato de experiência de estágio em um hospital de referência 

de Teresina. O Diabetes Mellitus (DM) representa uma importante Doença Crônica Não-

Transmissível, que merece destaque na assistência de enfermagem, devido suas complicações. 

No grupo de complicações existe uma comum: Pé Diabético. O pé diabético é a maior causa de 

amputações de membros inferiores. Para evitar seu aparecimento são necessárias orientações 

de medidas preventivas e autocuidado do portador (CAIFA et al, 2011). RELATO DE CASO: 

Paciente, sexo masculino, 52 anos. Com Hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus tipo 2. 

Foi internado em um hospital de referência de Teresina apresentando dor em pé esquerdo e 

com diagnóstico do mal perfurante em pé esquerdo. A conduta médica adotada foi a 

realização de cirurgia do mal perfurante com amputação do hálux. Durante sua internação foi 

realizada Doppler de arteria MIE e cultura de Enterococus e Proteus, obeteve-se resultado 

positivo. Para tratamento das bactérias fez uso de ciprofloxiacino. Fez uso de dieta branda 

para diabético. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através da literatura observa-se que a terapêutica 

mais freqüentemente abordada para os casos de lesões em pé diabético ainda é a amputação, 

devido a maioria dos portadores procurarem tardiamente o tratamento. Além disso, 

desconhecem a importância da prevenção, por isso cabe aos profissionais da saúde a função 

de cuidar, orientar os pacientes portadores de DM, seus familiares e a comunidade em geral, 

sobre a importância dos cuidados com os pés, a alimentação adequada, práticas regulares de 

exercícios físicos e a necessidade de um bom controle glicêmico, para o alcance de uma vida 

mais saudável. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica que pode atingir diversas 

idades e é responsável por grandes complicações no organismo provocando desafios não só 

para o portador da doença como, para profissionais da saúde e seus familiares. O profissional 

enfermeiro juntamente com a Atenção Básica tem o papel de promover a educação em saúde 

para seus pacientes, para prevenir a doença e os fatores que causam suas complicações. 

Assim, objetiva-se, através desse estudo demonstrar o papel do enfermeiro para com os 

pacientes diabéticos no sistema de saúde da Atenção Primária. MÉTODOS: Trata-se de um 

estudo de revisão de literatura realizado através da coleta de dados na Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS) nas bases de dados SCIELO, PUBMED, MEDLINE, Caderno de Atenção Básica no 

período de 2012 a 2017 para obtenção de dados sobre a temática. OBJETIVO: O trabalho visa 

explanar o exercício do enfermeiro na Atenção Básica na inibição da doença e a produção de 

procedimentos que causam o melhoramento do paciente crônico. RESULTADOS: O Diabetes 

Mellitus é um problema do sistema endócrino caracterizado pelo nível de glicose elevado no 

sangue decorrente da produção insuficiente de insulina pelo pâncreas, hormônio responsável 

pela promoção de entrada de glicose nas células (BRASIL, 2013). A enfermagem pode ser 

definida como a ciência do cuidado e tem como possibilidade a realização de ações 

integradoras para com o portador do Diabetes e seus familiares utilizando a Estratégia Saúde 

da Família (ESF) para tal vínculo (BACKES, 2012). Na Atenção Primária o enfermeiro efetua a 

consulta de enfermagem de acordo com a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

conhecendo o histórico do paciente, abordando os fatores de riscos, estimulando o 

autocuidado, orientando medidas benéficas para a saúde do paciente como: prática de 

exercícios físicos, hábitos alimentares saudáveis, moderar o consumo de bebidas e desprezar o 

tabagismo, auxiliando o indivíduo conviver melhor com a sua condição crônica (BRASIL, 2013). 

A assistência consiste também no rastreamento de indivíduos que tem probabilidades de 

adquirir a patologia, criando estratégias para abordar a mudança no estilo de vida (SOUZA, 

2012). CONCLUSÃO: Constata-se, que o enfermeiro é o profissional que presta assistência 

holística e integrada na atenção primária atuando na prevenção do DM, através de estratégias 

educativas e tomando providências para que não ocorra possíveis complicações. 
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INTRODUÇÃO: As doenças cerebrovasculares (DCV) são a segunda principal causa de morte 

em todo o mundo, tendendo a permanecer assim até 2030. O Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) é classificado em isquêmico ¿ obstrução de vasos cerebrais - e hemorrágico ¿ 

rompimento de vasos cerebrais ¿ (BVS, 2006) e é uma das principais causas de internações e 

mortalidade, ocasionando seqüelas na grande maioria dos pacientes (ALMEIDA, 2012). 

OBJETIVOS: Descrever o perfil epidemiológico das internações por AVC no Piauí no período de 

2007 a 2016, segundo critérios, tais como, sexo, faixa etária e óbitos. MÉTODOS: Trata-se de 

um estudo epidemiológico quantitativo realizado através de dados de 2007 a 2016 do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os resultados foram 

dispostos em planilhas do software Microsoft Excel e expostos em gráficos e tabelas. 

RESULTADOS: De 2007 a 2010 houve uma diminuição das internações por AVC, entretanto a 

partir de 2011 houve um aumento contínuo dos casos alcançando 3403 casos em 2016 e 

apresentado uma taxa média anual de internações e de óbitos de 2079,1 e 359, 

respectivamente. O município com maior número de internações foi Teresina (42,74%), 

seguida de Parnaíba (13,01%). Quanto ao sexo, as internações de homens correspondem à 

51,38% dos casos e das mulheres 48,62%, apresentando proporção semelhante quanto aos 

óbitos. Em relação à faixa etária, o grupo preponderante de internações é o de 70 a 79 anos 

(27,19%), seguido do grupo de 80 anos ou mais (23,39%), quanto aos óbitos a o grupo de 80 

anos ou mais representa 27,94% dos casos, enquanto o grupo de 70 a 79 anos corresponde a 

26,85% dos casos. CONCLUSÃO: O estudo possibilitou traçar um perfil epidemiológico simples 

das internações por AVC no Piauí mostrando um predomínio de casos entre o sexo masculino, 

diferentemente do observado em estudos nacionais, isso pode ser devido a um menor 

conhecimento sobre AVC por parte dos homens e presença mais significativa de fatores de 

risco entre esses. Além disso, houve predomínio de casos entre indivíduos a partir dos 70 anos, 

conforme observado em outros estudos. As internações concentram-se em Teresina, 

provavelmente por essa ser o principal polo de saúde do Piauí, mas como as DCV muitas vezes 

são condição de emergência é necessário uma estrutura de suporte adequada para casos de 

AVC em todo o Estado. Infelizmente o DATASUS não informa a presença de fatores de risco em 

pacientes com AVC, o que engrandeceria o estudo. 
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INTRODUÇÃO: Gota é uma doença inflamatória caracterizada pelo aumento da concentração 

sérica do ácido úrico (HIPERURICEMIA) e deposição de cristais de urato nas articulações, 

tecidos subcutâneos e rins, estando associada á inúmeras comorbidades graves, incluindo 

doenças metabólicas. OBJETIVOS: Avaliar a relação entre gota e doenças que constituem a 

síndrome metabólica. MÉTODOS:Trata-se de uma revisão da literatura baseada em artigos 

disponíveis nas bases de dados PUBMED, SCIENCE DIRECT, LILACS.  RESULTADOS: A associação 

entre Ácido Úrico Sérico (AUS) e doenças metabólicas tem sido constatado em vários estudos. 

Á exemplo da revisão sistemática realizada por Grayson et.al.(2011), onde observaram um 

aumento da hipertensão em hiperuricemicos independente dos fatores de risco. Cunha e 

Magalhães (2006) afirmam que a prevalência aumentada de hiperuricemia em hipertensos 

envolve uma isquemia tecidual que ativa a xantina oxidase e aumenta a produção de ácido 

úrico. Feig et. al,(2006) demonstraram que a inibição da uricase em ratos foi capaz de produzir 

uma forma de hipertensão arterial experimental com ativação do sistema Renina-

Angiotensina-Aldosterona. Outros estudos constataram que existe uma relação entre a 

hiperuricemia e a síndrome metabólica, que incluem a intolerância à glicose e diabetes 

mellitus, a resistência à insulina, a obesidade abdominal, a dislipidemia e a hipertensão 

arterial. SUI e colaboradores (2008) por sua vez, demonstraram que os níveis séricos de ácido 

úrico são mais altos nos indivíduos com maior número de variáveis da SM.Fouad, Fathy, e 

Zidan (2016) realizaram um estudo caso-controle em três grupos de adultos obesos com e sem 

diabetes tipo 2, comparados por idade, gênero e índice de massa corporal. A observação mais 

importante foi que o ácido úrico sérico apresentou um aumento gradual entre os grupos e, 

globalmente, 32% dos indivíduos com diabetes tipo 2 exibiram hiperuricemia. Além disso, o 

aumento do ácido úrico sérico correlacionou-se significativamente com a piora da hipertensão 

arterial sistêmica, da albuminúria e da própria função renal.  CONCLUSÃO:Conclui-se através 

destes estudo que existe uma relação direta entre hiperuricemia e síndromes metabólica. O 

que reforça a necessidade de se controlar esta patologia, tanto por se tratar de uma doença 

debilitante quanto por possuir um papel causal em patologias graves como: disfunção renal, 

hipertensão e outras síndromes metabólicas. 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma das doenças crônicas não 

transmissíveis mais prevalentes atualmente. E um fator que contribui para tornar esse 

distúrbio metabólico tão grave são as complicações em sua decorrência, como a doença renal 

diabética (DRD). Quanto ao tratamento, tem-se a metformina como antidiabético mais 

prescrito, por reduzir a glicemia sem causar hipoglicemia; mas tal medicamento, por muito 

tempo, foi contraindicado em casos de DRD por estar envolvido no processo de acidose lática. 

Atualmente, contudo, a Food and Drug Administration (FDA) anunciou novas recomendações 

sobre a prescrição de metformina para pacientes com DRD, alertando para a necessidade de 

revisões acerca da prescrição desse medicamento. OBJETIVOS: Objetiva-se analisar a ação 

farmacológica da metformina; compreender os motivos pelos quais tal medicamento foi, por 

muito tempo, contraindicado para pacientes com DRD e porque sua prescrição atual vem 

sendo alterada, atentando-se para sua importância na melhoria da qualidade de vida de 

pacientes com DRD. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo baseado em revisão de 

literatura. Os dados foram obtidos através de pesquisas em artigos científicos disponíveis nas 

plataformas SCIELO e LILACS, e em documentos do Ministério da Saúde e da Sociedade 

Brasileira de Diabetes, todos publicados no período de 2010 a 2016. RESULTADOS: Verificou-

se que a metformina é um antidiabético que reduz a produção hepática de glicose e aumenta 

sua captação nos tecidos, sendo considerado o principal medicamento para DM2 por 

normalizar a glicemia sem causar hipoglicemia. Mesmo que em alguns casos a metformina 

eleve a produção de ácido lático e comprometa a atividade renal, que já é reduzida em 

pacientes diabéticos, a FDA indica que sua prescrição para pacientes com DRD leve a 

moderada é segura, e que a taxa de filtração glomerular (TFG) é um parâmetro mais adequado 

que a creatinina sérica (atualmente utilizada) para analisar a função renal. A FDA ainda afirma 

que a metformina só deve ser contraindicada quando a TFG for inferior a 30 mL/min/1,73 m2. 

CONCLUSÃO: A metformina, dependendo da TFG, pode ser prescrita para aqueles com DRD 

leve a moderada. Essa recomendação pode ser de grande relevância no tratamento da DM2, 

uma vez que a metformina é um dos medicamentos mais indicados para controle do índice 

glicêmico, o que pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes, evitando complicações 

crônicas que ocorrem por falta de controle da glicemia. 
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INTRODUÇÃO: Significante número de indivíduos evoluem para amputação de membros no 

Brasil e o Diabetes Mellitus (DM) configura-se dentre as principais causas para esse 

procedimento. A OMS estima que em 2016 mais de 16 milhões de brasileiros têm a doença e, 

pelo menos 500 mil maranhenses. Ser diabético e amputado afeta drasticamente o cotidiano 

pessoal e familiar. O Governo Federal, através do Programa Saúde Não Tem Preço, oferta 

gratuitamente a medicação para o agravo aos brasileiros desde fevereiro de 2011. O objetivo 

deste estudo é, portanto, comparar a prevalência dos casos de amputação por diabetes, antes 

e após a instalação desse programa pelo governo federal no Maranhão. MÉTODOS: Estudo 

epidemiológico de caráter exploratório-descritivo com abordagem quantitativa. A coleta de 

dados ocorreu no HIPERDIA da plataforma DATASUS. Este estudo não requer aprovação do 

Comitê de Ética e Pesquisa com seres humanos. RESULTADOS: Entre os anos de 2009 e 2013 

foi notificado no Estado um total de 107 amputações por DM. Dessas, 63 (58,87%) até 2010, 

sendo 26 (24,9%) portadores do tipo I e 37 (34,57%) e do tipo II; 44 (41,12%) casos a partir de 

2011 até 2013, sendo 15 (14,01%) portadores do tipo I e 29 (27,1%) do tipo II. Até 2010 foram 

notificados 10 (9,34%) amputações em homens e 16 (14,95%) em mulheres para DM tipo I, e 

para o tipo II, 18 (16,82%) no sexo masculino e 19 (17,75%) no feminino; a faixa etária 

prevalente foi a de 55 a 69 para o DM tipo I, e para o tipo II foi a de 70 a 74 anos. Dos 

pacientes agrupados, 11 (10,28%) diabéticos tipo I tinham pé diabético e 13 (12,14%) eram do 

tipo II na mesma situação. Entre o período de 2011 a 2013, para Diabéticos tipo I, ocorreram 8 

(7,47%) amputações no sexo masculino e 7 (6,54%) no feminino, a idade predominante foi 

entre 50 e 64 anos e ocorreram 10 (9,34%) amputações dentro dessa faixa etária. Dos casos 

relatados nesse espaço de tempo, 8 (7,47%) possuíam pé diabético. Nesse mesmo período, 

para DM tipo II, foram 19 (17,75%) homens e 10 (9,34%) mulheres com amputações, com faixa 

etária predominante de 60 a 64 anos com 6 (5,6%) casos isolados nessa faixa. Dentre esses 

pacientes, 12 (11,21%) apresentaram pé diabético. CONCLUSÃO: Houve um significativo 

decréscimo no número de amputados por DM no Maranhão após a estratégia do Governo 

Federal, mostrando que as ações do programa podem ter contribuído para minimizar as 

complicações da doença que faz o paciente sofrer uma rotina inteira de limitações e 

dificuldades. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) pode apresentar complicações que 

comprometem a produtividade do portador e a qualidade de vida, estando diretamente 

condicionadas à presença de hipertensão arterial, mau controle glicêmico, tabagismo e 

obesidade. Dentre elas, está o mal perfurante plantar (pé diabético): combinação da 

neuropatia, associada à doença vascular periférica e com alterações biomecânicas que 

conduzem à pressão plantar anormal. As lesões frequentemente se complicam com gangrena 

e infecção, podendo resultar em amputação, quando não se institui tratamento precoce e 

adequado. Essa ferida complexa é responsável por 50 a 70% das amputações não traumáticas 

em membros inferiores, sendo que o Ministério da Saúde constatou que 50% das amputações 

poderiam ser prevenidas através de ações educativas. OBJETIVO: Analisar prevalência de 

amputação por pé diabético no Piauí entre 2010 e 2012. MÉTODOS: Estudo exploratório-

descritivo com abordagem quantitativa. O levantamento de dados foi realizado através do 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos. A população do 

estudo foi constituída por todos os casos registrados de DM2 que evoluíram para pé diabético 

entre 2010 e 2012 no Piauí. As variáveis analisadas incluíram sexo, macrorregião de saúde e 

casos amputados. RESULTADOS: Entre 2010 e 2012 foram registrados 1.386 casos de DM2, no 

Estado do Piauí, destes, 14 (1,01%) evoluíram para pé diabético. Entre as macrorregiões 

piauienses, o maior registro de DM2 ocorreu na macrorregião de Floriano, com 634 casos 

(45,74%), em que 4 (0,63%) desenvolveram pé diabético; enquanto o menor foi em São 

Raimundo Nonato (n: 19), com nenhum caso de pé diabético. Prevaleceram mulheres como 

portadoras do DM2 (821/1.386), correspondendo a 59,23%; entretanto, a quantidade de 

homens foi superior quando analisados os dados de pé diabético, totalizando 8 episódios 

(57,14%), dentre os 14. Doze pacientes (85,71%) foram amputados devido à complicação do 

diabetes; 5 deles (41,67%) por pé diabético. CONCLUSÃO: O número de ocorrências de 

amputações por pé diabético foi elevado, necessitando-se de maior integração das 

macrorregiões de saúde para detecção primária e secundária da população, aquela que 

apresenta risco de desenvolver diabetes, bem como daquela já diabética, prevenindo 

complicações. Observa-se, também, necessidade de melhor conscientização do homem 

quanto à sua saúde, já que a maioria de amputações foi registrada neste sexo. 
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a doença mais comum no Brasil. 

Dentre suas consequências tem-se a insuficiência cardíaca (IC) que acarreta problemas cada 

vez mais perceptíveis no coração do brasileiro de meia idade, como: hipertrofia por esforço 

e/ou angina pectoris. De 2000 a 2004 foram internados 1.180.184 pessoas por doenças 

cardiovasculares, com custo global de R$ 1.323.775.008,28. OBJETIVO: Relacionar a HAS com a 

insuficiência cardíaca e suas síndromes associadas: como a angina pectoris, cor pumonale e 

hipertrofia. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão de literatura utilizando-se 20 artigos das 

bases de dados SCIELO, BIREME E PUBMED, dos quais 10 se encaixaram na pesquisa. 

RESULTADOS: A HAS é intimamente relacionada com a IC, tanto como fator desencadeador, 

quanto como agravante. Segundo o escore de framingham 90% dos pacientes com IC tinham 

antecedentes de HAS. A evolução para IC é: 5% em normotensos, 12% em HAS-1 e 16% em 

HAS-2. O decréscimo da função cardíaca se deve a hipertrofia ventricular por aumento da 

resistência aórtica, e por aumento do consumo de O2, levando a síndrome coronariana, 

promovendo a inflamação miocárdica e redução da complacência ventricular. Em pacientes 

acima de 65 anos com HAS, a IC é a principal causa de internação e de complicação e em 

certos casos de morte. Vale ressaltar que a IC é a evolução comum para todas as patologias 

cardíacas, logo sua taxa nas internações é resultado da confluência de todas as doenças 

cardiovasculares descompensadas. Com isso a IC apresenta de 2000-2004 1.800.000 

internações; enquanto HAS: 600.00; doença arterial coronariana 800.000 e AVC: 900.000. Os 

óbitos são causados principalmente por choque cardiogênico, devido ao baixo Débito 

Cardíaco, uma vez que a resistência arterial é elevada. O coração enfraquece com a idade, 

quanto mais velho menos força propulsiva ele possui, com isso possui um volume de ejeção 

baixo, e um baixo débito. Por esse modo a incidência de IC aumenta com a idade, associada 

também a angina, arteriosclerose e edema pulmonar agudo, levando o paciente rapidamente 

ao óbito. CONCLUSÃO: O sistema cardiovascular é único, de modo que alterações em uma 

parte específica repercutem em todos os componentes do sistema. Isso é extremamente 

perceptível na relação entre HAS e IC (crónica podendo agudizar). A HAS é muito comum, 

porém, sua complicação, mais a IC, não é muito lembrada pelas pessoas. E ela que leva ao 

óbito por choque cardiogênico e edema pulmonar agudo. 
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INTRODUÇÃO: Diabetes é doença crônica extremamente presente, afetando atualmente 

aproximadamente 171 milhões de indivíduos em todo o mundo e com projeção de alcançar 

366 milhões de pessoas no ano de 2030, pulando a prevalência de 2,8% em 2000 para 4,4%. 

Entre as doenças crônicas não transmissíveis, o diabetes mellitus se destaca como importante 

causa de morbidade e mortalidade, especialmente entre os idosos. O acelerado ritmo do 

processo de envelhecimento da população, a maior tendência ao sedentarismo e a 

inadequados hábitos alimentares, além de outras mudanças sócio comportamentais, 

contribuem para os crescentes níveis de incidência e prevalência do diabetes, bem como de 

mortalidade pela doença. OBJETIVO: determinar se há relação entre sedentarismo e diabetes 

mellitus entre pacientes do estado do Piauí. MÉTODOS: levantamento epidemiológico baseado 

nos dados do Banco de Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde ¿ 

DATASUS. Trata-se de um estudo transversal sobre as possíveis relações entre sedentarismo e 

diabetes mellitus no período entre janeiro de 2002 e abril de 2013. RESULTADOS: o número 

total de pessoas com diabetes mellitus no período entre janeiro de 2002 e abril de 2013 é 

6.478. Destas, 2.785, equivalente a 42,99% do total de casos, são sedentárias e 3.693, 

equivalente a 57,01% do total, não são sedentárias. Dos pacientes que são sedentários e 

apresentam diabetes mellitus, 1791 são mulheres e correspondem a 64,31% dos casos. Entre 

estas, 8 (0,45%) estão na faixa etária de 0 a 19 anos, 50 (2,79%) estão na faixa etária de 20 a 29 

anos, 185 (10,33%) estão na faixa etária de 30 a 39 anos, 351 (19,60%) estão na faixa de 40 a 

49 anos, 504 (28,14%) estão na faixa de 50 a 59 anos e 693 (38,69%) estão na faixa de 60 anos 

ou mais. Já quanto aos homens a prevalência é de 994 casos, correspondendo a 35,69% do 

total. Desse valor, 6 (0,60%) têm de 0 a 19 anos de idade, 21 (2,11%) têm de 20 a 29 anos de 

idade, 104 (10,46%) têm de 30 a 39 anos, 262 (26,36%) têm de 40 a 49 anos, 257 (25,86%) têm 

de 50 a 59 anos e 344 (34,61%) têm 60 anos ou mais. CONCLUSÃO: observou-se entre os 

pacientes do Piauí que há relação entre diabetes mellitus e sedentarismo e que há uma 

predominância de mulheres na faixa etária de 60 anos ou mais entre os casos que associam 

essas duas características. 
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica crônica de 

natureza multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. 

Apresenta alta prevalência nacional e mundial, sendo um dos maiores fatores de risco para 

doenças cardiovasculares. OBJETIVO:Analisar aspectos epidemiológicos da Hipertensão 

Arterial Sistêmica no Piauí durante o período de 2002 a 2012. MÉTODOS:O presente estudo 

tem caráter epidemiológico, descritivo e retrospectivo. Foram utilizados dados Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HiperDia) disponíveis no 

DATASUS. RESULTADOS:De 2002 a 2012 foram registrados 182109 casos de HAS no Piauí, 

sendo as cidades com maior prevalência Teresina (35.526), Picos (6.391) e Piripiri (5.668). O 

número de casos sofreu várias oscilações ao longo dos anos, sendo 2002 (25,4%) e 2004 (4,4%) 

os que apresentaram mais e menos casos respectivamente. Comparando-se o sexo, verificou-

se que o feminino (66,7%) prevaleceu em relação ao masculino (33,3%), como já evidenciado 

por outros estudos como os de Tacon et al. (2012) e Chagas et al. (2016), onde 67% e 77,6% 

dos pacientes com HAS eram mulheres, respectivamente. Em relação a faixa etária, a que 

apresentou mais casos registrados foi a de 60 a 79 anos (43,8%) seguida da faixa entre 40 e 59 

anos (40,7%), o que é semelhante ao encontrado por várias outras pesquisas como por 

exemplo as de Mendes et al (2010) e Andrade et al. (2015) em que a maioria dos pacientes 

incluídos nos estudos apresentavam idades superiores a 60 anos. Entre os fatores de risco, o 

mais presente foi o sedentarismo (41,5%), seguido pelo sobrepeso (33,4%) e tabagismo 

(18,4%). Quanto as complicações decorrentes da HAS, foi verificado que 5,4% dos pacientes 

sofreram acidente vascular cerebral, 2,4% infarto agudo do miocárdio e 2,5% desenvolveram 

também doença renal. CONCLUSÃO: Verificou-se que a incidência de HAS na população 

estudada variou ao longo dos anos considerados no estudo, sendo que a prevalência maior foi 

observada em mulheres idosas com idades entre 60 e 79 anos. O sedentarismo e o acidente 

vascular cerebral foram o principal fator de risco e a principal complicação associada à 

condição respectivamente. Os resultados demonstram a necessidade da implementação de 

novas políticas públicas voltadas principalmente para a conscientização da população acerca 

da exposição aos principais fatores de risco e da importância da adesão ao tratamento da 

condição. 
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INTRODUÇÃO: A preocupação com o estado de saúde dos idosos, uma faixa da população que 

vem crescendo atualmente, mas que acaba sofrendo em decorrência de aspectos 

sociodemográficos ruins, como falta de renda, idade avançada e com problemas de saúde 

como a Síndrome da fragilidade, e doenças crônicas, em especial o Diabetes Mellitus (DM), 

tornou-se alvo de diversos estudos e pesquisas. OBJETIVO: Avaliar os aspectos 

sociodemográficos, o estado de saúde e a ocorrência do risco de fragilidade em idosos 

diabéticos em Teresina-PI. MÉTODOS: Estudo transversal, envolvendo 42 idosos diabéticos, 

caracterizados em relação aos aspectos sociodemográficos, antropométricos e de saúde. Para 

levantamento dos dados sociodemográficos, foi utilizado instrumentos estruturados, sendo 

selecionados os seguintes itens sexo, faixa etária, estado conjugal, escolaridade, renda 

ocorrências de doenças crônicas não transmissíveis e prática de exercício físico. Na análise dos 

critérios de fragilidade inclui-se perda de peso não intencional, fraqueza muscular, diminuição 

da velocidade de marcha e baixo nível de atividade física. No estudo de associação das 

variáveis entre os grupos foi utilizado o teste do Qui-quadrado, em nível de 5% de significância. 

RESULTADOS: A idade dos idosos variou de 65 a 85 anos, a maioria eram mulheres (71,4%), 

casadas (42,9%), analfabetas (47,6%), renda familiar inferior a dois salários mínimos (61,9%), 

sedentários (61,9%), com muitas doenças associadas, além do diabetes, sem predomínio de 

internações hospitalares nos últimos seis meses (76,2%). Quanto ao índice de massa corporal 

uma parcela significativa da população masculina foi classificada com baixo peso (68,8%), 

sobrepeso (13,3%) e obesidade (6,7%), enquanto o grupo das mulheres apresentou somente o 

baixo peso (31,2%). Foi categorizado em risco de fragilidade (pré-frágeis e frágeis), 71,4% dos 

idosos, com predomínio no sexo feminino (73,3%), faixa etária de 65 a 75 anos e IMC de 

eutrofia. Foi observada uma relação entre os aspectos sociodemográficos e a ocorrência de 

DM em ambos os sexos. CONCLUSÃO: O estudo encontrou um perfil sociodemográfico, 

antropométrico e de saúde ruim, além de elevada prevalência de risco de fragilidade entre os 

investigados. Recomenda-se adequada atenção à fragilidade nos idosos, bem como que sejam 

tomadas medidas mais eficazes para melhorar o estilo de vida desses idosos e diminuir o risco 

de outros desenvolverem DM, assim como outras doenças. 
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INTRODUÇÃO: Uma variante importante de doenças hipertensivas é a hipertensão arterial 

resistente (HAR), uma doença que não é controlada apesar do uso de três ou mais anti-

hipertensivos. São fatores de risco: idade avançada, afro-descendência, obesidade, 

sedentarismo e nefropatia crônica. Este estudo objetiva caracterizar a HAR segundo a 

literatura médica e avaliar as novas abordagens terapêuticas. MÉTODOS: Trata-se de uma 

revisão de literatura, na qual foi feito um levantamento nas bases de dados BIREME, MEDLINE, 

LILACS, SCIELO e EBSCO, usando os seguintes descritores: ¿ hipertensão arterial¿; ¿doenças 

cardiovasculares¿; ¿cardiologia¿. Para tanto, foram selecionados estudos de diversas 

instituições relevantes ao tema proposto, preferencialmente aos anos de 2008 a 2016. 

RESULTADOS: Os estudos selecionados mediante leitura crítica, foram mais pertinentes 

quanto à relevância dos novos tratamentos e a sua respectiva eficácia. O tratamento 

medicamentoso consiste em um tripé de associação de anti-hipertensivos. Idealmente, deve 

ser um diurético, um bloqueador do Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA) e um 

Bloqueador do Canal de Cálcio (BCC) diidropiridínico. Em caso de doença coronariana, 

insuficiência cardíaca e taquiarritmias, um betabloqueador pode substituir BCC. A 

espironolactona é a escolha como quarto medicamento nos pacientes com HAR, entretanto 

até 30% dos pacientes não a toleram devido à piora da função renal, hiperpotassemia, 

ginecomastia ou mastalgia, a amilorida a substitui, porém, com resposta inferior. Se ainda 

houver resistência, são indicados os betabloqueadores preferencialmente vasodilatadores ou 

ainda alfa-agonistas centrais. Novas estratégias estão em desenvolvimento, mas são 

experimentais e só utilizadas em casos extremos, como o sistema Rheos, um dispositivo 

programável tipo como marca-passo que implantado cirurgicamente, gera impulsos nos 

barorreceptores carotídeos por radiofrequência. A hipervolemia é uma causa da resistência, 

particularmente aos bloqueadores do SRAA, pois na presença de hipervolemia, a atividade 

deste está reduzida, uma desvantagem para os diabéticos nefropatas que usam os 

bloqueadores do SRAA em razão da maior proteção renal. CONCLUSÃO: O estudo revelou que 

a hipertensão arterial resistente é uma doença cujo esquema terapêutico é baseado no 

conhecimento sobre hipertensão ambulatorial. Os avanços terapêuticos ainda são 

rudimentares e a variante obscura continua ainda obscura. 
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INTRODUÇÃO: O crescimento do contingente longevo implica em um aumento da prevalência 

de morbidades típicas da terceira idade, como hipertensão e quedas. Esses agravos são 

considerados problemas clínicos e de saúde pública que podem estar relacionados tanto a 

fatores intrínsecos como extrínsecos do processo do envelhecimento. OBJETIVOS: Associar a 

prevalência de hipertensão com a de quedas em idosos assistidos pela Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). MÉTODOS: Estudo transversal e de associação realizado com idosos de ambos os 

sexos da cidade de Teresina-PI que estavam cadastrados nas três áreas de cobertura da ESF 

(Centro-Norte, Leste e Sul). Para o cálculo da amostra levou-se em consideração a prevalência 

de 30% de quedas em idosos. Após possíveis perdas e os critérios de exclusão (idosos com 

menos de três meses de cadastro na ESF) e inclusão (aceite, idade > 60 anos) a amostra final 

foi definida em 311 pessoas. Para coleta dos dados foi aplicado um questionário elaborado 

pelos pesquisadores para identificar a ocorrência de hipertensão e de quedas no último ano. 

Os dados foram organizados e analisados no software SPSS 18.0. A associação das variáveis 

categóricas ocorreu pelo teste Qui-quadrado. O nível de significância adotado foi p <0,05. O 

trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI (CAAE: 0386.0.045.000-10) e 

ocorreu de acordo com a resolução do CNS-466/12. RESULTADOS: A análise deste estudo 

revelou que 124 indivíduos idosos (39,9%) eram do sexo masculino e a maioria, 187 (60,1%) 

era do sexo feminino. A idade média dos participantes foi de 70,81(7,76) anos. Quando a 

amostra foi dividida por faixa etária, a mais jovem predominou (60 a 69 anos; n=155; 49,8%), 

seguido pela de 70 a 79 anos (n=105; 33,8%) e por último a menos frequente que foi a de 80 

anos ou mais (51; 16,4%). Com relação às prevalências de hipertensão e de quedas observou-

se que 190 (61,1%) pessoas idosas tinham hipertensão e 80 (25,7%) relataram ter caído. 

Ademais, não houve associação entre hipertensão e quedas no grupo de idosos da presente 

pesquisa (p=0,542). CONCLUSÃO: A amostra era constituída em sua maioria por mulheres, por 

idosos na faixa de idade mais jovem, por hipertensos e por aproximadamente 1/4 de auto-

relato de quedas. Os dados não mostraram associação estatisticamente significativa entre 

hipertensão e quedas. 
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INTRODUÇÃO: O infarto agudo do miocárdio (IAM) representa uma das principais causas de 

mortalidade no Brasil. No Piauí, segundo dados do Ministério da Saúde, no período de 2007 a 

2012, houve 8.338 mortes por residência e 8.552 mortes por ocorrência, o que acarretou em 

grande ônus aos cofres públicos ¿ desde gastos relacionados ao tratamento, à perda de mão 

de obra bem como com a previdência social. Dentre os principais fatores como riscos 

modificáveis para a ocorrência de doença cardiovascular, tem-se: o Diabetes Mellitus (DM), 

responsável por um aumento de até 3x o risco cardiovascular em relação à população geral e à 

hipertensão arterial sistêmica (HAS). OBJETIVOS: Avaliar o perfil epidemiológico e mortalidade 

por IAM, no período de 2007 a 2012 , no estado do Piauí em pacientes portadores de DM e 

HAS. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional, predominantemente descritivo, 

em que foram coletados informações sobre mortalidade por IAM em população com DM e 

HAS, a partir de dados presentes na plataforma Datasus do Ministério da Saúde, no Estado do 

Piauí, no período de 2007 a 2012. RESULTADOS: Na população avaliada, a prevalência de IAM 

entre pacientes com DM e HAS foram, no período de 2007 a 2012, respectivamente: 6,24% , 

4,47%, 6,43%, 5,36%, 5,18% e 6,56% do total de casos que ocorreram no Estado. Quanto ao 

sexo, houve predomínio na população feminina (65,77 %) em relação à população masculina 

(34,22%). Quanto à faixa etária, a prevalência encontrada foi respectivamente: 12,66% dos 45 

a 49 anos, 10,08% dos 50 a 54 anos, 15,12% dos 55 a 59 anos, 13,09% dos 60 a 64 anos e 

11,9% dos 65 a 69 anos, com posterior decréscimo do número de casos com 8,15% dos 70 a 74 

anos, 6,86% dos 75 a 79 anos e 4,72% a partir dos 80 anos. CONCLUSÃO: Foi possível constatar 

que os casos de IAM entre os portadores de HAS e DM na população estudada, tiveram uma 

maior prevalência entre os pacientes do sexo feminino (65,77%), o que pode significar o 

predomínio de fatores genéticos relacionados ao sexo na ocorrência dos casos, como também 

contatou-se uma maior prevalência de IAM na faixa etária de 55-64 anos. Diante disso, tendo 

conhecimento da relação entre esses fatores de risco modificáveis e a ocorrência de infarto 

agudo do miocárdio é, deve-se atentar para a importância da realização de politicas públicas 

que visem prevenção primária com consequente melhora na qualidade de vida e diminuição 

do ônus para os cofres públicos. 
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INTRODUÇÃO: Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico caracterizado pela 

hiperglicemia; tem como principais sintomas a polidipsia, poliúria, polifagia; ocasionando 

também insuficiência vascular periférica, o que provoca distúrbios de cicatrização, e alterações 

fisiológicas que diminuem a capacidade imunológica, aumentando a susceptibilidade às 

infecções. Portanto, um distúrbio que exige modificações dos hábitos alimentares e esquemas 

terapêuticos restritivos, como aplicação regular de insulina. Sem controle da hiperglicemia 

pode haver complicações altamente incapacitantes para a realização das atividades diárias e 

produtivas dos indivíduos. OBJETIVOS: Avaliar fatores epidemiológicos dos óbitos relacionados 

à Diabete Mellitus no Estado do Piauí. MÉTODOS: A avaliação teve como fonte, dados 

quantitativos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) fornecidos pelo 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) do Ministério da Saúde, de janeiro de 2010 a 

dezembro de 2014. RESULTADOS: No Nordeste foram registrados 94.517 (33,11%) óbitos 

relacionados a Diabetes Mellitus, destes 5.755 (6%) ocorreram no Piauí, sendo um dos estados 

do nordeste com menos casos. A escolaridade se mostrou determinante, visto que, indivíduos 

com escolaridade acima de 8 anos representa 6% dos casos no Piauí. A faixa etária acima de 60 

anos se destacou no número de óbitos relacionados à DM, uma vez que representam 81,85% 

(4.711) dos óbitos, e ao analisarmos o sexo, pode-se observar que o sexo feminino ocorreu 

mais óbitos em 31%. CONCLUSÃO: Conclui-se que a DM é uma doença de alta relevância para 

a saúde pública, visto que, são responsáveis por vários óbitos. Diante dos aspectos 

epidemiológicos observamos que os principais fatores de risco para DM são a baixa 

escolaridade, faixa etária elevada, dentre outras. Então, educação em saúde focada na 

promoção e prevenção a saúde podem contribuir na redução do número de óbitos 

relacionados a DM. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade pode ser entendida como uma situação orgânica onde há excesso 

de tecido adiposo presente no corpo humano, tem se apresentando como uma tendência de 

ascensão na América Latina e vem cada vez mais atingindo crianças e adolescentes, devido 

principalmente a ingestão excessiva de alimentos não saudáveis, que pode acarretar em 

hipertensão e diabetes dentre outras complicações. OBJETIVO: Partindo desse princípio o 

presente estudo tem por objetivo identificar na literatura complicações associadas a 

obesidade infanto-juvenil. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

sua elaboração incluiu o estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão para seleção da 

amostra e definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados. Foram 

excluídas teses, dissertações, manuais, protocolos e textos que não se adequassem à temática. 

Constou-se que seriam selecionados 12 artigos que estivessem em uma das bases de dados, 

PubMed, LILACS e CINAHL e que tivessem sido publicados no período de 2011 a 2016. 

RESULTADOS: A obesidade infanto- juvenil pode estar relacionada a diversas complicações tais 

quais trombose, embolia pulmonar, hipertensão, diabetes, dislipidemia- o aumento do 

colesterol sérico é um fator de risco para doença coronariana e aterosclerose, e esse risco é 

ainda maior quando associado à obesidade-, hiperinsulinemia, distúrbios psicossociais, 

alterações esqueléticas e distúrbios respiratórios, com¬plicações neurometabólicas e 

endócrinas que podem facilitar o desenvolvimento da doença cardiovascular na idade adulta. 

CONCLUSÃO: A partir da revisão dos artigos, foi possível identificar algumas complicações 

associadas à obesidade de crianças e adolescentes como trombose, embolia pulmonar, 

hipertensão, diabetes, dislipidemia, coronariana, aterosclerose, hiperinsulinemia, distúrbios 

psicossociais, alterações esqueléticas e distúrbios respiratórios, com¬plicações 

neurometabólicas e endócrinas que podem facilitar o desenvolvimento da doença 

cardiovascular na idade adulta. 
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INTRODUÇÃO: O desenvolvimento fetal eleva a produção de hormônios placentários e 

desencadeia uma resposta imunológica materna à liberação de proteínas fetais que 

ocasionam, respectivamente, um aumento de açúcar sanguíneo junto a um bloqueio na ação 

da insulina, e a vasoconstrição aliada ao aumento da pressão arterial. A instalação da 

hipertensão arterial específica da gravidez (ou pré-eclâmpsia) e o rastreamento do Diabetes 

Mellitus (para casos novos) ocorrem geralmente a partir da 20ª semana gestacional e a 

enfermagem tem papel fundamental na identificação de fatores de riscos, sintomas e 

diagnósticos que busquem manter o bem-estar de mulheres acometidas por essas 

complicações. RELATO DE CASO: Estudo descritivo do tipo relato de caso, que teve como 

objetivo descrever a assistência prestada por acadêmicas de enfermagem a paciente 

diagnosticada com diabetes gestacional e pré-eclâmpsia grave em uma maternidade de 

referência da capital Teresina, durante estágio curricular no mês de junho de 2016. Gestante 

de 39 anos e em 37ª semana de gravidez; admitida na maternidade por Diabetes Mellitus 

descompensada e hipertensão; antecedentes obstétricos de pré-eclâmpsia grave e 

macrossomia fetal; infecção do trato urinário, hipertensão e hipotireoidismo como 

antecedentes pessoais; em uso de insulinoterapia e anti-hipertensivo. Ao exame físico 

encontra-se hidratada, hipertensa (150x110mmHg), glicemia capilar alterada (210mg/dL), 

referindo cefaleia occipital, tontura, edema de membros inferiores e dor em baixo ventre. 

Entre Diagnóstico de Enfermagem conforme a North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA) estavam Volume de Líquidos Excessivo, Dor Aguda, Deambulação Prejudicada, Risco 

de Queda e Risco de Infecção. Como prescrições de enfermagem estavam monitorar e 

controlar sinais vitais (principalmente a pressão arterial) e glicemia, avaliar e controlar 

episódios de dor, avaliar a presença de edemas, administrar medicação prescrita, além de 

orientar a paciente quanto à importância da adesão ao regime terapêutico e à dieta 

hipossódica oferecidas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A atenção da enfermagem a uma mulher 

diagnosticada com diabetes gestacional e pré-eclâmpsia grave é de extrema relevância pois ao 

visar a promoção da saúde, a assistência se torna humanizada e de qualidade, uma vez em que 

se há o respeito pelas necessidades biopsicossocias de cada paciente. 
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INTRODUÇÃO: Com o envelhecimento, o ser humano passa por transformações no organismo 

que viabilizam o surgimento de doenças associadas a essa etapa da vida. Dentre as doenças 

que acometem os idosos, a diabetes mellitus e a doença de Alzheimer (DA) estão entre as 

principais enfermidades. Atualmente, pesquisadores vêm discutindo que, além dos fatores de 

riscos (hipertensão arterial, processos isquêmicos cerebrais, dislipidemia e tabagismo) 

associados ao surgimento da doença de Alzheimer, a diabetes mellitus tipo 2 (DM2) pode ser 

um dos potenciais fatores de risco. OBJETIVO: O exposto trabalho tem por finalidade averiguar 

a possível relação entre o desenvolvimento da doença de Alzheimer em portadores de 

diabetes mellitus tipo 2. METODOLOGIA: Consiste em um estudo de revisão bibliográfica, 

realizado através da busca de artigos científicos, revistas e teses que abordem assuntos 

relacionados ao tema, publicados entre 2010 a 2017, coletados nas bases de dados Scielo e 

BVS. Foram utilizadas como palavras-chave: Doença de Alzheimer, danos cognitivos e diabetes 

mellitus. RESULTADOS: Mediante a análise, verificou-se um limitado número de estudos que 

associam a diabetes mellitus tipo 2 com a doença de Alzheimer, entretanto, nas pesquisas 

realizadas predominou as que comprovavam experimentalmente a associação entre estas 

doenças, provando assim que pacientes portadores de DM2 além de possuírem chances de 

desenvolver transtornos psiquiátricos e danos cognitivos associados, possuem um maior risco 

de desenvolvimento da doença de Alzheimer. CONCLUSÃO: Devido a existência um número 

menor de pesquisas que não encontram relação entre as doenças analisadas, chegamos à 

conclusão de que é necessário a realização de novas pesquisas que contenham amostras 

maiores e que acompanhem o paciente no decorrer do tratamento da doença para que, no 

futuro, se possa afirmar que portadores de diabetes mellitus tipo 2 são mais predispostos a 

desenvolverem a doença de Alzheimer. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, os produtos industrializados compõem 75% das vendas mundiais 

de alimentos, diante disso, a prevalência de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis está 

aumentando entre os jovens brasileiros, principalmente por conta de dietas incluindo grandes 

quantidades desses alimentos ultra-processados, tais como bolos, doces, refrigerantes, 

hambúrgueres e batatas fritas, promovendo uma alimentação nutricionalmente 

desequilibrada e danosa. OBJETIVO: Fazer o levantamento de literatura acerca da associação 

do consumo de produtos alimentícios ultra-processados e dislipidemias. MÉTODOS: Realizou-

se revisão de literatura utilizando as bases de dados Scielo, Lilacs e Pubmed, consultando 

trabalhos publicados no período de 2013 a 2017. Foram utilizados os descritores: Consumo de 

Alimentos, Alimentos Industrializados, Dislipidemias. RESULTADOS: No Brasil, o aumento do 

consumo de produtos ultra-processados (de 20,8% para 25,4%) entre 2002-2003 e 2008-2009 

ocorreu em todos os estratos de renda, apresentando participação crescente na dieta do país, 

evidenciada desde a década de 1980 nas áreas metropolitanas e confirmada para todo o 

território nacional na década de 2000. Estudos tem mostrado que a participação de alimentos 

ultra-processados no consumo alimentar apresenta-se diretamente associada à densidade 

energética da dieta e a seu teor de gorduras saturadas, gorduras trans e açúcar livre e 

inversamente associada ao teor de fibras e proteínas, revelando-se o potencial desses 

alimentos para aumentar o risco de dislipidemias. A ingestão elevada de desses produtos está 

associada ao aumento das concentrações da lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) por 

serem ricos em ácidos graxos saturados. Reduzem ainda, as concentrações da lipoproteina de 

alta densidade (HDL-c), alterando significativamente a razão entre LDL-c e a HDL-c. 

CONCLUSÃO: Estudos científicos têm ampliado, de forma significativa, o conhecimento sobre 

os efeitos negativos que o consumo de produtos ultra-processados podem trazer para à saúde 

dos indivíduos, principalmente, por sua ingestão elevada estar associada ao maior risco de 

desenvolver dislipidemias e consequentemente outras patologias crônicas como Hipertensão e 

Diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Poster 

55 

PERFIL DA POPULAÇÃO HIPERTENSA DO PIAUÍ NO PERÍODO DE 2008 A 2012 E 
A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE E PREVENÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA 
AUTORES: BRUNO TEIXEIRA DA SILVA; SHELDON HENRIQUE FERREIRA; LETÍCIA 
RODRIGUES BARROS; LETÍCIA MARQUES WENZEL; VALDECY JOSÉ DE SOUSA 
NETO; ÂNGELA MARIA LEAL BARROS BEZERRA 
APRESENTADOR(A): BRUNO TEIXEIRA DA SILVA 
E-MAIL: bruno02bts@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) com o advento dos fármacos anti-

hipertensivos passou a ser considerado um dos principais fatores de risco cardiovasculares 

modificáveis, contudo permanece sendo um dos principais problemas de saúde pública do 

mundo, ocasionando direta ou indiretamente 7,5 milhões de mortes no mundo (BRITO 2012). 

A obesidade, sedentarismo, tabagismo e diabetes são os principais fatores predisponentes a 

HAS. O diagnóstico aliado ao tratamento precoce é essencial para prevenção de complicações 

cardiovasculares mais graves (acidente vascular cerebral (AVC), infarto agudo do miocárdio 

(IAM), insuficiência cardíaca (IC), dentre outras) e ameniza o grande impacto econômico 

causado pela morbimortalidade resultante das complicações cardiovasculares. OBJETIVOS: 

Traçar o perfil da população hipertensa do Piauí no período de 2008 a 2012 para elencar 

politicas públicas voltadas para a resolução dos fatores de risco para HAS no estado. 

METODOLOGIA: Utilizou-se para a realização da pesquisa artigos das bases de dados Scielo e 

consulta na base de dados do departamento de informática do sistema único de saúde 

(DATASUS). RESULTADOS: No período de 2008 a 2012, o número de hipertensos no Piauí 

correspondeu a 63.495 sendo 36,2% do sexo masculino (SM) e 63,7% do sexo feminino (SF). 

Do total de hipertensos 17,37% eram tabagistas sendo 43,18% do SM e 56,81% do SF, 41,94% 

eram sedentários sendo 34,49% do SM e 65,50% do SF, 28,78% possuíam sobrepeso sendo 

28,01% do SM e 71,98% do SF, 13.480 possuíam hipertensão associado a diabetes sendo 

33,87% do SM e 66,12% do SF. A taxa de mortalidade no período correspondeu a 0,80 do SM e 

0,61 do SF para causas primárias de hipertensão e 0,86 do SM e 0,48 do SF para outras 

doenças hipertensivas. CONCLUSÃO: De acordo com os dados, a obesidade, o sedentarismo, o 

tabagismo e a diabetes são fatores relevantes associados com a HAS, sobretudo na população 

feminina, no entanto, quando se refere à taxa de mortalidade a população masculina supera 

significativamente a feminina o que pode estar associado a negligencia ao autocuidado por 

parte dos homens. Portanto, deve-se incentivar políticas públicas voltadas para a prática de 

exercícios físicos como as academias públicas, incentivar o fim do tabagismo por meio da 

criação de atividades prazerosas para população e acesso fácil a programas de desintoxicação 

de tabagistas e esclarecer por meio de palestras a importância do controle glicêmico para a 

população diabética. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) representa um grave problema de saúde pública 

devido a altos índices de hospitalização decorrentes de quadros descompensados e 

complicações, ocasionando elevados custos sociais e aos serviços de saúde, o que seria evitado 

com a melhoria da qualidade do manejo a nível ambulatorial. OBJETIVOS: Analisar a 

epidemiologia das internações devidas ao DM no sistema público da Região de Saúde de São 

Luís entre 2011 e 2016. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de caráter exploratório-descritivo 

com abordagem quantitativa. O levantamento de dados foi realizado através de coleta de 

dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Os resultados foram 

agrupados em planilhas do software Microsoft Excel e expostos em gráficos e tabelas. 

RESULTADOS: No período de 2011 a 2016, foram notificados 32.489 (20,65%) casos de 

internações hospitalares por DM no regime público no Maranhão, ficando atrás apenas da 

Bahia, com 45.862 (29,15%), considerando a região Nordeste. Dentre as Regiões de Saúde do 

Maranhão, São Luís foi a que apresentou mais casos, com 4.246 (13,07%), seguida por 

Imperatriz, com 2.889 (8,90%) e Santa Inês, com 2.336 (7,20%). Grande parte dos indivíduos da 

Região de Saúde de São Luís foi hospitalizada em regime público: 4.246 casos, o que 

representa cerca de 75,47% das internações. Desse total registrado, o número de óbitos 

encontrado foi de 315, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 7,42%, ambos os 

valores os maiores dentre as regiões de saúde do Maranhão. Observou-se que 2.276 (53,60%) 

casos confirmados são pacientes do sexo masculino, enquanto que 1.970 (46,40%) são 

mulheres. A respeito da faixa etária, houve predominância da faixa de 60 a 69 anos, com 1.028 

(24,21%), seguida de 70 a 79 anos com 924 (21,76%) casos e de 50 a 59 anos, com 900 

(21,20%) casos registrados. Quanto ao caráter do atendimento, notou-se que a maioria dos 

pacientes foi atendida em caráter de urgência (3.725 casos), correspondendo a 87,73% das 

internações; já o atendimento eletivo foi observado em apenas 521 casos, quantidade 

equivalente a 12,27% dos pacientes internados. CONCLUSÃO: Observa-se um elevado índice 

de casos de internação em caráter de urgência, o que demonstra o deficiente 

acompanhamento ambulatorial. Sendo assim, é importante a formulação do perfil das 

internações, uma forma de mensurar o desempenho do sistema de saúde regional, tornando 

possível a promoção de programas mais qualificados de atenção primária. 
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INTRODUÇÃO: Úlceras nos pés e amputação são complicações frequentes em diabéticos. 

Segundo a OMS, o pé diabético é uma "situação de infecção, ulceração ou também destruição 

dos tecidos profundos dos pés, associada a anormalidades neurológicas e vários graus de 

doença vascular periférica, nos membros inferiores de pacientes com diabetes mellitus. Sua 

fisiopatologia relaciona-se à neuropatia periférica sensitivo-motora e a neuropatia 

autonômica. OBJETIVOS: Analisar os fatores de risco associados a ocorrência de pé diabético 

complicado em pacientes com hipertensão e diabetes mellitus.  MÉTODOS: Estudo analítico e 

retrospectivo. Os dados foram tabulados a partir Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (SIS HIPERDIA) considerando todas as fichas 

dos portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus que iniciaram acompanhamento no 

Estado do Piauí com cadastro no período de abril de 2012 a abril de 2013. A associação entre a 

ocorrência de pé diabético e a presença de fatores de risco (idade, sexo, sedentarismo, 

tabagismo, sobrepeso) foi verificada pelo teste de qui quadrado com correção de Yates, 

substituído por Teste G com correção de Willians quando necessário. Para ambos os testes 

assumiu-se como significativo p<0,05. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amostra estudada 

constou de 1539 indivíduos, sendo mais prevalente o sexo feminino 64,71%, n=996) e idade 

entre 45 a 64 anos (49,38%, n=760). Dentre o grupo com pé diabético complicado, 42,85% 

eram sedentários (p=0,462), 30,95% apresentaram sobrepeso (p=0,427), 38,01% eram 

tabagistas (p=0,032) e 35,71% já tinham sido submetidos a amputações anteriores (p<0,001). 

O tabagismo é um fator que se associa de modo significativo aos pacientes que apresentam pé 

diabético complicado, pois aumenta o risco de ulceração, além de dificultar o processo de 

cicatrização de feridas. Além disso, pacientes que já realizaram amputações anteriormente 

tem um risco maior de ocorrência de pé diabético complicado e posterior amputação do 

membro contralateral, pois, em geral, as úlceras recidavam em até 5 anos nesses pacientes. 

CONCLUSÃO: Na amostra analisada, o pé diabético esteve estatisticamente associado ao 

tabagismo e à ocorrência de amputações anteriores. É necessário reforçar as políticas de 

prevenção ao tabagismo e garantir orientação e suporte adequado para pacientes que já 

sofreram amputações prévias. 
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INTRODUÇÃO: O pé diabético é uma afecção grave que acomete portadores de Diabetes 

Mellitus (DM) mal controlado por tempo prolongado. A Organização Mundial de Saúde define 

esse quadro como uma situação de infecção, ulceração, anormalidades neurológicas ou 

doença vascular periférica nos membros inferiores em pacientes com DM. OBJETIVOS: 

Analisar comparativamente os gastos e indicadores intra hospitalares das internações no 

sistema público de saúde por pé diabético complicado. MÉTODOS: Estudo analítico e 

retrospectivo. Os dados foram tabulados a partir do Sistema de Autorizações de Internações 

Hospitalares (SIS AIH) considerando todas as fichas de internações no período de março de 

2014 a março de 2016. Comparou-se a média mensal de internações por pé diabético 

complicado no Piauí e todos os Estados do Nordeste, assim como indicadores hospitalares 

como valor médio da AIH, valor médio de internação, média de permanência por internação e 

taxa de mortalidade intra hospitalar decorrente de complicações. Os dados foram 

apresentados em forma de média e desvio padrão. Para análise da diferença entre as médias 

dos dois grupos, procedeu-se com o Teste t de Student. Assumiu-se como significativo p<0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentre os estados do nordeste brasileiro, os que apresentaram, 

respectivamente, maior e menor média mensal de internações hospitalares por pé diabético 

complicado no período estudado foram os estados da Bahia (114,92 ± 20,70) e do Piauí (7,0 ± 

3,76). Os valores médios da AIH (R$429,46) e da internação (R$429,47) no Piauí foram 

estatisticamente menores (p=0,0018 e p=0,002) que os valores médios da AIH (R$577,53) e da 

internação (R$577,53) no Nordeste. Porém, a média de óbitos intra hospitalares no Piauí 

(12,99) foi significativamente superior (p=0,038) à média nordestina (4,14). Já a média de 

permanência hospitalar, em dias, entre o Piauí (5,91) e o nordeste brasileiro (6,48) não obteve 

diferença significativa (p=0,267). CONCLUSÃO: Os dados permitem inferir que o Piauí 

permanece com taxas elevadas de mortalidade intra-hospitalar significativamente maiores que 

os indicadores considerando todos os Estados do Nordeste. Além disso, os gastos por 

internação no Piauí são menores embora o tempo de permanência seja igual aos demais 

Estados. Uma abordagem mais eficaz a nível de atenção básica poderia modificar este quadro 

e repercutir em menos gastos em intervenções em nível de média e alta complexidade. 
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