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INTRODUÇÃO
Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) são duas doenças comuns na
atualidade. As complicações do DM e da HAS podem incluir a doença renal crônica, doença
cardiovascular ou cerebrovascular. A associação dessas doenças aumenta o risco cardiovascular
e morbimortalidade

De acordo com a faixa etária, há um maior número de casos de 55 aos 69 anos, com uma média
de 7.461 casos (obtido através de média aritmética dos valores mostrados pelo DATASUS). São
tabagistas 14.569 pessoas do total geral. Entre o total de casos, foram identificados 5.222
pacientes com infarto agudo do miocárdio prévio e que 6.513 com acidente vascular cerebral
(AVC). Registrou-se 3.026 casos de pé diabético. Contando 1.859 casos de amputação por DM.
Dos 55.993 pacientes, 3.344 são portadores de doença renal crônica. Quanto ao risco, 27.784
são considerados de alto risco, 10.217 de risco muito alto e 17.992 não tiveram risco calculado.

GRÁFICO 1: PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS
PORTADORES DE COMORBIDADES DIVIDIDOS POR SEXO
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RESULTADOS
No período analisado observaram-se 55.993 cadastros de acompanhamento de portadores de
HAS e DM, onde 38.103 do sexo feminino e 17.890 do sexo masculino. Dos 55.993, consideramse sedentários 27.486, sendo 19.008 mulheres. Sobrepeso em 25.635 casos. De acordo com a
faixa etária, há um maior número de casos de 55 aos 69 anos, com uma média de 7.461 casos
(obtido através de média aritmética dos valores mostrados pelo DATASUS).
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Realizou-se uma revisão sistemática da literatura e uma coleta observacional, descritiva e
transversal dos dados de HAS e DM, disponíveis no DATASUS – Sistema de cadastramento e
acompanhamento de (HIPERDIA) por um período de dez anos – dezembro de 2002 a dezembro
de 2012 – e artigos disponíveis em Scielo, Lilacs e PubMed.
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MATERIAL E MÉTODOS
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OBJETIVOS
Analisar o atual panorama de casos de pacientes hipertensos e também diabéticos no estado da
Paraíba durante 10 anos e correlacionar a epidemiologia atual com os resultados obtidos.
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CONCLUSÕES
Pode-se observar, a partir do presente estudo, a prevalência de HAS e DM em mulheres é maior
que nos homens. É válido salientar a necessidade de investimento na atenção primária para que
haja o controle e tratamento desses pacientes além da prevenção. Além disso, há a necessidade
da notificação correta dos procedimentos, visando aprimorar a análise epidemiológica atual.

