CLASSIFICAÇÃO DE INDIVÍDUOS COM HIPERTENSÃO E DIABETES
MELLITUS DE UMA MICRO ÁREA NAS AÇÕES PROGRAMADAS DO
SISTEMA E-SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial e muitas
vezes. Diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou
não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. O E-saúde é
um sistema virtual de gerenciamento que permite a organização interna dos
setores das Secretarias Municipais ou Estaduais e a integração de todas as
Unidades de Saúde, atendendo as leis e normas estabelecidas pelo Ministério
da Saúde. Este estudo justifica-se pela importância de realizar a vinculação do
usuário no Programa do Diabético e no Programa do Hipertenso dentro do
sistema e-saúde, seguindo as normas e padrões exigidos pelo Ministério da
Saúde. O estudo tem como objetivo geral realizar uma busca ativa em uma
micro área para encontrar e classificar os pacientes que não estão vinculados a
tais programas no sistema e-saúde. Objetivos específicos: inserir nos
programas os pacientes desta área e que não estão classificados; realizar uma
normativa para abordar a importância da classificação dos pacientes diabéticos
e hipertensos nas ações programadas do sistema utilizado na Atenção Básica,
do hipertenso e diabético. Método: foi realizado uma busca ativa em uma micro
área por meio do Espelho de Cadastro no Sistema de Informação de Atenção
Básica, tendo o número total como base, será feito uma análise de cada
paciente para classificá-los e reclassificá-los dentro dos programas aqueles
que se fizerem necessários. E será realizada uma normativa que ficará nas
salas de consulta, incluindo o objetivo e importância de a partir daqui continuar
essa classificação e/ou atualização desses pacientes durantes as consultas
médicas e de enfermagem, pois toda e qualquer atividade dentro de uma
Unidade de Saúde deve ser registrada, sendo que todas ao final geram
números para o Ministério da Saúde influenciando no investimento financeiro
do Município consequentemente. Resultados esperados: é esperado que ao
final deste projeto que os pacientes desta micro área que não estavam inclusos
no sistemas, sejam classificados como devem. Considerações finais: a
importância desses registros é extrema, a Atenção Primária do Sistema Único
de Saúde funciona através de todo recurso que ela recebe, e esse por sua vez,
vem através dos dados que ela repassa por meio de todos os seus registros no
sistema, portanto, é necessário realizá-los de forma correta para que não haja
falta ou desfalque na Unidade quanto a procedimentos, medicamentos e
demais necessidades durante o atendimento dos usuários hipertensos e
diabéticos.
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