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Resumo: O HiperDia é um Grupo destinado aos portadores de 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus. Por meio do 

PROPETSaúde foi possível consolidar e reformular o modelo das 

reuniões de um Grupo do HiperDia , de uma UABSF da Cidade de 

Goiânia  GO. O HiperDia é um sistema do Ministério da Saúde de 

cadastro e acompanhamento dos usuários portadores de Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HA ) e/ou Diabetes Mellitus (DM). Em 

acompanhamento desde 01/2013 com o Grupo do HiperDia de uma ESF, 

observouse que muitos participantes aderiam apenas ao tratamento 

medicamentoso. Como uma demanda natural da Unidade de Atenção 

Básica à Saúde da Família, as reuniões do grupo do HiperDia 

constituíramse em uma das principais atividades realizadas pelos 

acadêmicos participantes do Programa de Educação pelo Trabalho para 

a Saúde ( PETSaúde). Antes de dar início ao tema de discussão, eram 

realizadas dinâmicas de grupo como “quebra gelo”, a fim de aumentar a 

afinidade dos participantes entre si e entre os servidores e estagiários ali 

presentes , trabalhando o vínculo e a humanização do serviço . Higiene 

Bucal; Higiene Corporal e Ambiental; Cuidados com o seus 

medicamentos; Promoção de Hábitos Alimentares Saudáveis; 

Complicações da Diabetes Mellitus e da Hipertensão Arterial Sistêmica; 

Tríade do Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica e da Diabetes 

Mellitus. A maior dificuldade encontrada foi a de motivar os participantes 

a retornarem às reuniões de grupo. Outra tentativa de aumentar a 

frequência de participantes foi a de inclusão do profissional médico da 

equipe nas reuniões, para que o mesmo pudesse revalidar as receitas de 

medicamentos a fim de atrair mais participantes. Dessa forma, hoje é 

possível sonhar com a criação e consolidação de novos grupos na 

Unidade, como grupo de gestante, grupo de caminhada, dentre outros. 

 


