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RESUMO
Devido ao panorama da propagação do novo Coronavírus e tento em vista a importância de diversos serviços
de saúde na manutenção do cuidado de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, este artigo tem como
objetivo descrever a fala de profissionais de saúde de uma unidade de saúde escola sobre a assistência e manutenção
da saúde de usuários com diagnostico de Hipertensão arterial sistêmica e Diabetes mellitus no período pandêmico.
Foi realizado uma pesquisa descritiva em uma unidade de saúde escola de Rondônia entrevistando 8 profissionais
de saúde o qual destacam que a manutenção do cuidado foi afetada em decorrência ao isolamento social no período
da pandemia do Covid 19. Todos destacam que é importante praticas de educação permanente para que possam ser
discutido temas para melhor abordar essa população.
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ABSTRACT
Abstract: Due to the panorama of the spread of the new Coronavirus and considering the importance of different
health services in maintaining the care of patients with chronic non-communicable diseases, this article aims to
describe the speech of health professionals in a health unit school on health care and maintenance of users diagnosed
with systemic arterial hypertension and diabetes mellitus in the pandemic period. A descriptive research was carried
out in a school health unit in Rondônia, interviewing 8 health professionals who highlighted that the maintenance of
care was affected due to social isolation during the period of the Covid 19 pandemic. so that themes can be discussed
to better address this population.
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Os impactos da Covid-19

INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

As doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT) são um problema de saúde global e
uma ameaça à saúde e ao desenvolvimento
humano. A carga dessas doenças recai
especialmente sobre países de baixa e média
renda.1 Globalmente, estima-se que, por ano, as
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
sejam responsáveis por 41 milhões de óbitos
(70% de todas as mortes)2.
Dentre
transmissíveis,

as

doenças

destacamos

crônicas
a

não

Hipertensão

Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus que
são frutos de muitos estudos com foco na
prevenção e promoção de saúde, bem como na
manutenção do cuidado desta população.
Em razão da pandemia do novo
Coronavírus, o Estado de Rondônia na data
de 16 de março de 2020, por meio do decreto
º24.8713, decretou situação de emergência no
âmbito de saúde pública por consequência
ocorreram mudanças na assistência a saúde da
população.
Baseado nessa premissa este trabalho
tem por objetivo analisar a fala de profissionais
de saúde sobre os impactos do isolamento
social da COVID 19 frente a manutenção do
cuidado dos pacientes hipertensos e diabéticos
de uma clinica de saúde escola

Trata-se de um trabalho é de caráter
exploratório, descritivo que foi realizado em uma
Clinica de Saúde escola de uma Universidade
privada do estado de Rondônia.
No momento da pesquisa estavam
inseridos na unidade 12 trabalhadores de saúde
sendo 8 médicos, 2 enfermeiros e 2 técnicos
de enfermagem que prestavam atendimentos
a usuários com hipertensão arterial sistêmica e
diabetes mellitus.
Os profissionais foram abordados na
recepção da Clinica de Saúde e realizado o
convite e prévia explanação sobre a importância
da pesquisa. Em caso de aceitação sob seu livre
arbítrio, os pesquisadores então entregaram o
Termo de consentimento livre e esclarecido para
leitura, seguida da assinatura da participante e
após foi lhes dado o questionário.
A ferramenta para a coleta de dados
foi um questionário estruturado composto por
treze questões objetivas e discursivas voltadas
ao atendimento do usuário com hipertensão
arterial sistêmica e diabetes mellitus em tempos
de pandemia do COVID 19.
Os dados coletados foram então salvos
em planilhas no programa Microsoft Ofﬁce
Excel 2007 e Microsoft Ofﬁce Word 2007 e
foram realizadas analises descritivas e comparado
com a literatura para discussão dos resultados.
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê
de Ética e Pesquisa do Centro Universitário São
Lucas – RO.
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vir a interferir na manutenção do cuidado e na

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram

dessa

pesquisa

8

profissionais da área da saúde, dentre eles, 7 são
médicos e 1 é técnico de enfermagem sendo 71%
dos entrevistados são do sexo feminino enquanto
28,6% são do sexo masculino. Dos entrevistados
87% possuem nível de escolaridade com ensino
superior completo e 12,5% com ensino médio
completo.
Dos entrevistados, 100% afirmaram
que eram realizadas na unidade as seguintes
ações direcionadas aos hipertensos: ‘‘orientação
de hábitos alimentares saudáveis’’; ‘‘estímulo à
prática de atividade física’’; ‘‘controle do peso
corporal’’ e ‘‘orientações sobre os malefícios do
etilismo e tabagismo’’.
Tendo

conhecimento

disto,

os

participantes foram questionados sobre ‘‘quais
dessas atuações foram prejudicadas durante a
pandemia do COVID 19’’. Assim, 100% dos
profissionais informaram que o estímulo à
atividade física foi comprometido, 62,5% relatam
que foi afetado o controle do peso corporal
dos pacientes, 50% mencionou a orientação de
hábitos alimentares saudáveis e 25% responderam
que a orientação sobre os malefícios do etilismo e
tabagismo foi prejudicado.
Tendo em vista que a Hipertensão
Arterial Sistêmica e a Diabete Mellitus requerem
medidas semelhantes de controle, como o uso de
medicamentos e mudanças nos hábitos de vida4
o comprometimento das ações supracitadas pode

melhoria dos sinais e sintomas da doença.
A unidade executava ações de orientação
dos hábitos alimentares e o controle do peso
corporal de pacientes com HAS, atos estes de
grande relevância uma vez que ao correlacionar
a pesquisa com outros artigos observa-se que até
pequenas reduções no peso corporal pode levar
a diminuição da pressão arterial, gerando uma
menor necessidade na dose de medicamentos
anti-hipertensivos. Inúmeros ensaios clínicos e
estudos observacionais relataram que a cada 1 kg
de peso reduzido ocorre uma queda de 1,6 e 1,3
mmHg nas pressões sistólicas e diastólicas5.
Além disso, os pacientes também eram
estimulados a praticar atividades físicas. É
incontestável que o exercício físico melhora a
qualidade de vida e saúde das famílias, visto que
se torna estratégia de prevenção de doenças e
promoção da saúde da população, dando ênfase a
ações não farmacológicas de mudança de hábito6.
Outra ação que ocorria era a transmissão de
informação sobre os malefícios do alcoolismo e
tabagismo. Amoedo e colaboradores7 informam
que a diminuição do uso de álcool diminui a
pressão sistólica em aproximadamente 2 - 4
mmHg. Assim, podemos perceber a relevância de
cada uma das ações da unidade e a necessidade
da contínua realização dessas atividades, visando
evitar as complicações decorrentes dessas
doenças crônicas.
Posteriormente, os participantes foram
questionados se a unidade realizava atendimento
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de adultos com HAS todos os dias da semana

e consequentemente ficaram desassistidos.

antes da disseminação continental do coronavírus

Observa-se que a realidade pandêmica

e se observaram diminuição do número de

em consequência do novo coronavírus limitou

atendimentos na clínica após o início da pandemia.

a atuação da clínica estudada e afetou algumas

Dessa forma, 71,4% dos entrevistados afirmaram

as atividades realizadas por ela direcionadas

que realizavam diariamente atendimento à

aos hipertensos, inclusive, ocasionou nítida

pacientes hipertensos e 75% declararam que

diminuição no número de atendimentos.

houve diminuição no número de atendimentos
na unidade.

Além disso, Borges8 atribuiu a diminuição
do número de atendimentos às medidas

Ademais,

87,5%

dos

pesquisados

adotadas por especialista como isolamento

relataram prejuízos na frequência de seus

social, lockdown e distanciamento como meio

pacientes após o início da pandemia e indicaram

de controlar a disseminação do novo vírus. Tal

como outras dificuldades como:

contração da frequência de atendimento, é um
fator de risco, pois o controle do tratamento

Entrevistado 1: “estresse emocional”
Entrevistado 4: “medo de ficar doente”
Entrevistado 5: “medo dos pacientes de
comparecerem à consulta e contrair a COVID-19”

dessa população é essencial para a prevenção de
complicações clínicas advindas da ausência de
acompanhamento médico9.

Entrevistado 8: “o acompanhamento de alguns

Quando indagados se acham necessário

pacientes crônicos que possuíam atendimento

educação permanente/capacitação com foco

especializado e alguns necessitam de medicações
de alto custo, mas que se perderam na dinâmica
do sistema público atual”.

na organização de agenda e de atendimento a
pacientes com hipertensão e diabetes no periodo
pandêmico, 100% afirma que é necessário sendo

De acordo com Borges8, todos os

que 62,5% preferem que essa capacitação seja de

níveis de complexidade tiveram que se adaptar à

forma hibrida (ensino a distancia com algumas

mudança de cenário causado pela pandemia, em

aulas presenciais), 25% refere que seriam melhor

especial, a atenção primária que é considerada “a

capacitações totalmente de forma remota e 12,5%

porta de entrada” do SUS. A mudança no cenário

refere capacitações presenciais.

impactou diretamente os pacientes com doenças

Importante destacar que as praticas de

crônicas que são acompanhados por essa rede

educação permanente na equipe estudada, pois

básica de saúde, pois com medo sair de suas casas,

todos referem a necessidade de capacitações para

já que são considerados pacientes do grupo de

equipe para melhoria da manutenção do cuidado

risco, não procuravam mais os serviços de saúde

do usuário por eles assistidos. McNair10 destaca
que o aprender junto, sobre o trabalho em saúde,
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implica num fazer junto. Ao adotar uma postura
de cooperação/colaboração em detrimento à
competição e concorrência, os profissionais
se tornam aliados e desenvolvem entre si uma
relação de respeito mútuo, acarretando assim um
trabalho mais equânime e eficaz para o paciente
por eles assistidos.

CONCLUSÃO
Constatou-se, por meio das entrevistas
aos profissionais, uma prevalência na diminuição
das atividades e no atendimento aos usuários,
afastando-os de práticas imprescindíveis para
o controle das doenças em análise, na unidade
de saúde estudada. Concomitantemente, dos
impasses observados no estudo, é válido
evidenciar

a

importância

de

uma

ampla

capacitação aos agentes envolvidos, uma vez que
foram submetidos de maneira repentina a uma

no âmbito da Saúde Pública do Estado e dispõe sobre
medidas temporárias de prevenção ao contágio e
enfrentamento da propagação do COVID-19. Diário
Oficial do Estado de Rondônia n° 49. Disponível
em:
https://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/03/
decreton%- C3%BAmero-24.871-covid-19.pdf. Acesso
em 21 de Agosto de 2021.
4.
BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE.
Hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus:
protocolo. Brasil. Ministério da Saúde, 2001.
5.
GALVÃO,
R.;
KOHLMANN
J.R.O.
Hipertensão arterial no paciente obeso. Rev Bras
Hipertens, v. 9, n. 3, p. 262-7, 2002.
6.
MORETTI, A.C. et al. Práticas corporais/
atividade física e políticas públicas de promoção da
saúde. Saúde e Sociedade, v. 18, p. 346-354, 2009.
7.
AMOEDO C.; PASSARELLI JUNIOR, O.;
BORELLI, F.A.O.; SOUZA, M.G. Tratamento não
medicamentoso da hipertensão arterial. In: Nobre F,
Serrano Junior CV, organizador. Tratado de cardiologia
SOCESP. São Paulo (SP): Manole; 2005. p.453-63.
8.
BORGES, K.N.G. et al. O impacto da pandemia
de COVID-19 em indivíduos com doenças crônicas
e a sua correlação com o acesso a serviços de saúde.
REVISTA CIENTÍFICA DA ESCOLA ESTADUAL
DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS” CÂNDIDO
SANTIAGO”, v. 6, n. 3, p. e6000013-e6000013, 2020.
9.
MALFATTI, C.R.M.; ASSUNÇÃO, A.R.
Hipertensão arterial e diabetes na Estratégia de Saúde da
Família: uma análise da frequência de acompanhamento
pelas equipes de Saúde da Família. Ciência & Saúde
Coletiva, v. 16, p. 1383-1388, 2011.
10.
McNair RP. The case for educating
health care students in professionalism as the
core content of interprofessional education. Med
Educ. 2005 May;39(5):456-64. doi: 10.1111/j.13652929.2005.02116.x. PMID: 15842679.

nova metodologia de trabalho que implicam em

OBSERVAÇÃO: Os autores declaram não existir

necessidades de estrutura e qualificação. Ressalta-

conﬂitos de interesse de qualquer natureza.

se, portanto, a relevância de estudos que avaliem as
influências e os impactos da COVID-19 na saúde,
a fim de que os seus resultados possam contribuir
com um melhor manejo e reconfiguração no
tratamento e na abordagem pelos profissionais.
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