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RESUMO 

 
A hipertensão e o diabetes são importantes problemas de saúde pública. O Sistema 

Único de Saúde conta com o programa HiperDia, específico para enfrentar esses 

problemas, o qual contempla um sistema de informações próprio, o SIS-HiperDia. O 

grau efetivo de implantação do HiperDia e do SIS-HiperDia nos municípios não é 

bem conhecido em todo o país. Visando a contribuir para preencher essa lacuna, o 

objetivo deste trabalho foi analisar o processo de implantação do sistema de 

cadastro e acompanhamento de hipertensos e diabéticos, o SIS-HiperDia, em 

municípios selecionados no estado da Bahia. Trata-se de estudo de avaliação em 

que foi desenvolvido um dos seus componentes, a estimativa do grau de 

implantação com a análise dos seus determinantes contextuais. Coordenadores da 

atenção básica de 117 municípios responderam a um questionário e preencheram 

uma planilha com questões acerca das condições de implantação do sistema. As 

análises foram realizadas com base nos modelos lógico e de contexto elaborados 

previamente. O SIS-HiperDia foi implantado em apenas 43,6% dos municípios 

analisados. A implantação foi influenciada por elementos contextuais ligados a 

questões gerenciais e operacionais, com destaque para a precarização dos vínculos 

empregatícios, a indisponibilidade de equipamentos de informática e a não 

realização de capacitações específicas. As fragilidades identificadas, sobretudo, 

podem ajudar os gestores a desenvolverem estratégias para melhorar a qualidade 

da informação e usá-las como ferramenta de planejamento e de gestão do cuidado 

em saúde.  

 

Palavras chave : hipertensão arterial, diabetes mellitus, análise de implantação de 

programas, SIS-HiperDia. 
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ABSTRACT  

Hypertension and diabetes are major public health problems. The Health System has 

a specific program to address these problems (HiperDia), which comprises its own 

information system (SIS-HiperDia). The effective target of HiperDia and SIS-HiperDia 

implementation in municipalities is not well known around the country. In order to fill 

this gap, the aim of this study was to analyze the deployment process of the 

registration and monitoring of hypertensive and diabetic system, the SIS-HiperDia in 

selected municipalities in the State of Bahia. This is an evaluation study that 

developed one of its components: the estimation of the degree of implementation 

with an analysis of its contextual determinants. Coordinators primary care of 117 

municipalities responded to a questionnaire and filled out a worksheet with questions 

about the conditions of implementation of this system. Analyzes were made based on 

logic models and previously elaborated context. The SIS-HIPERDIA was implanted in 

only 43.6% of the municipalities analyzed. The implementation was influenced by 

contextual elements related to management and operational issues, especially the 

precarious nature of employment relationships, the unavailability of computer 

equipment and failure to hold specific qualifications. The weaknesses identified 

above can help managers develop strategies to improve the quality of information 

and its use as a planning and management tool health care. 

 

Keywords: Hypertension, Diabetes Mellitus, Analysis of the implementation of programs, 

SIS-HiperDia 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são problema de saúde 

global e respondem por elevada morbimortalidade em muitos países, sejam de alta, 

média ou baixa condição socioeconômica (Goulart, 2011). Representam o maior 

custo para os sistemas de saúde de todo o mundo com grande impacto econômico 

para os portadores, suas famílias e para a sociedade (Schmidt et al., 2011).            

Estimativa da OMS (2003) aponta que as DCNT são responsáveis por 58,5% de 

todas as mortes ocorridas no mundo e por 45,9% da carga global de doenças 

(Brasil, 2012).   

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) estão entre 

as DCNT mais comuns (Goulart, 2011), constituem os principais fatores de risco 

para as doenças do aparelho circulatório, apresentam processo de instalação 

insidioso e assintomático, têm histórias naturais prolongadas, multiplicidade de 

fatores de risco, evolução para graus variados de incapacidade ou para morte e 

acometem principalmente a população adulta. A hipertensão arterial é um problema 

crônico bastante frequente, com prevalências que variam de 19,2 a 44,4% (Passos 

et al., 2006). No Brasil, segundo dados do Inquérito Telefônico de Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas (Vigitel, 2013), 24,1% dos 

indivíduos a partir dos 18 anos referiram ser hipertensos. O DM configura-se hoje 

como epidemia mundial e suas consequências humanas, sociais e econômicas são 

devastadoras para o mundo. Do total de mortes por ano, 4 milhões (9%) são 

causadas por essa doença e suas complicações (CNHD/DAB/SAS/MS, 2011). 

 

Também no Brasil as DCNT se tornaram grande problema de saúde pública e 

a elas são atribuídas 72% das mortes ocorridas em 2007 (Schmidt et al., 2011). Na 

Bahia, embora o número de óbitos prematuros (30 a 69 anos) pelas quatro principais 

doenças crônicas (doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, doenças 

respiratórias crônicas e neoplasias) tenha aumentado entre 2007 e 2010, a taxa de 

mortalidade apresentou tendência decrescente no mesmo período (Bahia/Sesab, 

2013).  
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O Brasil tem posto em prática importantes políticas de prevenção das DCNT e 

ampliado o escopo da ação da preocupação tradicional com o cuidado médico para 

a prevenção, a promoção da saúde e a ação intersetorial. Entre as estratégias 

adotadas para reduzir o ônus das DCNT para a população brasileira, destacam-se 

as medidas antitabágicas, com a criação de leis para controlar o tabaco e seu uso e 

a proibição a propaganda de seus produtos; as políticas de alimentação e nutrição e 

de promoção da saúde, com ênfase na escola; a resolução que regulamenta a 

propaganda de alimentos ricos em açúcar, sal ou gorduras não saudáveis. 

Tomaram-se medidas importantes para o controle do consumo excessivo de álcool, 

como a regulamentação de propaganda e venda; cumprimento da lei para quem 

ingerir álcool e dirigir; e atendimento a indivíduos com problemas relacionados ao 

álcool, o que culminou na Política Nacional do Álcool, em 2007 (Schmidt et al., 

2011). 

 

É importante registrar que a adoção da Estratégia de Saúde da Família como 

política prioritária de atenção básica, por sua conformação e processo de trabalho, 

compreende as condições mais favoráveis de acesso a medidas multissetoriais e 

integrais que a abordagem DCNT exige. O trabalho das equipes de saúde da família 

pode contribuir para o cuidado integral e contínuo e, assim, propiciar uma plataforma 

para a prevenção e o gerenciamento das doenças crônicas (Brasil, 2006). 

 

A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) desenvolve a vigilância de 

fatores de risco ou proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (Vigitel), 

desde 2006, com o objetivo de fazer o monitoramento contínuo da frequência e 

distribuição de fatores de risco ou proteção para as doenças crônicas em todas as 

capitais dos 26 estados e no distrito federal. Segundo dados do Vigitel 2012, a 

frequência de adultos que referiram diagnóstico médico de HAS variou de 16,6% em 

Boa Vista a 29,7% no Rio de Janeiro; para o DM a frequência variou de 4,3% em 

Palmas a 9,3% em São Paulo. Em Salvador, as frequências foram 25,7% para HAS 

e 6% para o DM. 

Também foram implementadas ações de atenção à hipertensão e ao diabetes 

notadamente na rede básica, com destaque para o Plano Nacional de 
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Reorganização da Atenção à Hipertensão e ao Diabetes Mellitus (PNHD), a 

disponibilização dos medicamentos genéricos de baixo custo como aspirina e 

estatinas para indivíduos com alto risco atribuível de doenças cardíacas, a expansão 

pelo MS do programa Farmácia Popular, no início de 2011, o qual passou a oferecer 

gratuitamente medicamentos básicos para diabetes e hipertensão e a 

implementação de diretrizes e materiais para o gerenciamento preventivo de outras 

DCNT (Schmidt et al., 2011). 

 

O Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e ao 

Diabetes Mellitus (PNHD), lançado pelo MS, em 2001, entre os seus instrumentos 

contemplava o Sistema HiperDia (SIS-HiperDia), sistema informatizado de cadastro 

e acompanhamento de hipertensos e diabéticos na rede básica, o qual, em médio 

prazo, poderia gerar informações sobre o perfil epidemiológico dessa população e 

consequentemente subsidiar o desencadeamento de estratégias de saúde pública 

que levariam à modificação do cenário atual, à melhoria da qualidade de vida dessas 

pessoas e à redução dos custos assistenciais e sociais associados a esses agravos 

(Brasil, 2008).                

 

Os dados disponíveis na base do SIS-HiperDia/DataSUS/MS, em dezembro 

de 2013, sugeriam que esse sistema não alcançou, na Bahia, a meta de ser 

implantado e alimentado sistematicamente em todos os municípios. Assim, é grande 

o número de hipertensos e diabéticos não cadastrados, provavelmente não 

diagnosticados e não vinculados às unidades básicas de saúde e, portanto, sem o 

acompanhamento necessário ao controle destas patologias e suas complicações. 

Na relação entre os dados do SIS-HiperDia e os do Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB), no qual a hipertensão e o diabetes são autorreferidos pelas 

famílias, observou-se que o número de hipertensos e diabéticos cadastrados no 

SIAB, no estado, é significativamente superior ao do SIS-HiperDia (Quadro 1), o que 

demonstrou inconsistência entre esses os sistemas. Considerando essa 

inconsistência e o fato de que a análise dessa relação não agrega informações para 

estimar o grau de implantação, optou-se por não se utilizar os dados do SIAB neste 

estudo.   
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Não se sabe, contudo, em termos absoluto e relativo, o número exato de 

municípios que implantaram o SIS-HiperDia e, mais que isso, quais fatores ou 

aspectos contextuais influenciaram os diferentes graus de implantação alcançados 

pelos diversos municípios.  

 

Nesse sentido, a pesquisa buscou estimar o grau de implantação do SIS-

HiperDia em municípios selecionados no estado da Bahia e identificar os elementos 

influentes nesse processo, de maneira a contribuir para o acúmulo de conhecimento 

nessa área e subsidiar a implementação das políticas públicas voltadas à 

assistência aos hipertensos e diabéticos. 
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2. AVALIAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

2.1. Avaliação de Políticas e Programas de Saúde 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a avaliação de políticas e programas 

governamentais expandiu-se e acompanhou o crescimento dos sistemas de 

proteção social que incorporaram segmentos populacionais até então não assistidos 

pelos programas de governo (Hartz, 1997). 

 

No caso da saúde, como salientam Contandriopoulos et al. (1997), a 

incorporação contínua de novas tecnologias, a ampliação e crescente complexidade 

organizacional dos serviços de saúde e a necessidade de informação sobre a 

eficácia, a efetividade e o funcionamento do sistema de saúde contribuíram para que 

a avaliação em saúde se firmasse como novo campo de conhecimento e de práticas.  

  

No Brasil, o movimento de constituição de uma política de avaliação é recente 

e começou a se desenvolver na década de 1980, tanto do ponto de vista acadêmico 

quanto de sua incorporação ao cotidiano da administração pública (Vieira-da-Silva, 

2005). 

 

 Ainda segundo Contandriopoulos et al. (1997), as definições da avaliação 

são numerosas e se poderia dizer que cada avaliador constrói a sua. Na mesma 

linha, Vieira-da-Silva (2005) considera a avaliação em saúde um campo de 

conhecimento marcado por diversidade conceitual e terminológica, pluralidade 

metodológica e por multiplicidade de questões consideradas pertinentes. Motta 

(1989), por exemplo, define avaliação como o processo de produzir informações 

sobre os valores dos resultados da implementação de políticas e programas 

públicos. Silver (1992) define a avaliação como o processo que busca determinar o 

mais sistemática e objetivamente possível a relevância, a efetividade e o impacto 

das atividades, tendo em vista seus objetivos, e a considera ferramenta orientada 

para a ação e para a aprendizagem. 
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Neste estudo, adotou-se o conceito de Contandriopoulos et al. (1997), para os 

quais avaliar consiste fundamentalmente em fazer julgamento de valor a respeito de 

uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o objetivo de 

ajudar a tomada de decisões. Esse julgamento pode ser resultado da aplicação de 

critérios e de normas (avaliação normativa) ou ser elaborado a partir de um 

procedimento científico (pesquisa avaliativa). Ainda segundo esses autores, a 

pesquisa avaliativa pode ser decomposta em seis tipos de análise: estratégica, de 

intervenção, da produtividade, da implantação, do rendimento e dos efeitos. 

 

Para Vieira-da-Silva, (2005), a análise de implantação é um tipo de pesquisa 

avaliativa muito relevante para a avaliação de programas de saúde, por permitir ao 

investigador estudar os processos relacionados à operacionalização desses 

programas. Contandriopoulos e seus colaboradores (1997) consideram de grande 

utilidade este tipo de pesquisa quando existe ampla variabilidade nos resultados 

obtidos por intervenções semelhantes implantadas em contextos diferentes.  

 

Para Denis e Champagne (1997), a análise de implantação se divide em três 

componentes: o primeiro mede o grau de implantação de uma intervenção e analisa 

os seus determinantes contextuais; o segundo analisa a influência da variação do 

grau de implantação sobre os efeitos observados; e o terceiro analisa a influência da 

interação entre o contexto da implantação e a intervenção sobre os efeitos 

observados. 

 

 A elaboração do modelo lógico é uma estratégia metodológica fundamental 

para avaliação da implantação de programas; esse modelo permite definir 

exatamente o que deve ser medido e qual a parcela de contribuição do programa 

para os resultados esperados (Medina et al., 2005). O modelo lógico descreve 

sinteticamente os principais componentes do programa, de modo a demonstrar 

como funciona teoricamente, ligar o processo aos resultados, por meio de uma 

sequência de passos e considerar ainda a interação dos efeitos de seus 

componentes com o impacto do programa (CDC, 1999). Os elementos que 

compõem o modelo lógico podem variar, entretanto, geralmente incluem os 
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recursos, as atividades, os resultados intermediários e o resultado final da 

intervenção. 

 

2.2. Sistemas de Informação em Saúde 

 

Vários autores ressaltam a importância da informação como ferramenta para 

avaliar o sucesso das políticas de saúde (Novaes, 1996; Trad et al., 1998; Vianna et 

al., 1998; Hartz, 1999; Medina et al., 2002; Senna, 2002; Conill, 2002). Este 

consenso também se faz presente nos relatórios e nas recomendações de 

Conferências de Saúde, oficinas de trabalho do SUS e eventos de sociedades 

científicas (Brasil, 2004). 

  

 Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de 

monitoramento e coleta de dados, têm como objetivo fornecer informações para 

análise dos problemas de saúde da população e do desempenho dos serviços e 

subsidiar a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal. No Brasil, 

nos últimos anos, vem se ampliando a utilização dos bancos de dados gerados 

rotineiramente pelos serviços de saúde como ferramenta para conhecer e monitorar 

as condições de saúde da população (Bittencourt, 2006).  

 

 Para obtenção de dados sobre morbimortalidade das DCNT, os sistemas mais 

utilizados são o Sistema de Internações Hospitalares (SIH/SUS) e o Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM). O Sistema de Informação Ambulatorial (SIA-

SUS), por meio do subsistema denominado Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade (APAC/SIA), também fornece informações valiosas sobre diabetes e 

hipertensão, relativas a tratamentos ou exames considerados de alta complexidade 

nas áreas de nefrologia, cardiologia, oncologia, ortopedia, oftalmologia e outras. 

Além desses, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), instrumento 

de apoio para o diagnóstico da situação nutricional (prevalência de desnutrição e 

obesidade) produz informações úteis referentes à hipertensão e ao diabetes. 

Finalmente, o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 
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Diabéticos (SIS-HiperDia), permite obter informações sobre o perfil dos portadores 

de diabetes mellitus e hipertensão arterial.  

  Ressalte-se ainda que os inquéritos e as pesquisas, processos de obtenção de 

dados atualizados e regulares sobre as condições de saúde da população, o acesso 

e a cobertura do sistema de saúde, a configuração da oferta de serviços, dentre 

outros, são fundamentais para a formulação e avaliação de políticas na área da 

saúde. Constituem importantes fontes de dados, com destaque, na vigilância das 

DCNT, para o Inquérito Nacional sobre Fatores de Risco e Proteção de Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (Vigitel/MS/SVS). 

 

2.3 Avaliação dos sistemas de informação 

 

As informações sobre saúde, no Brasil, tradicionalmente são fragmentadas, 

em razão da atividade compartimentada das diversas instituições que atuam no 

setor (Conferência Nacional de Saúde, 1992; Brasil, 1994). No passado, as 

estatísticas de morbidade provinham principalmente de serviços e programas 

verticais, como os de saúde materno-infantil e saúde escolar e aqueles de controle 

de malária, tuberculose, hanseníase e poliomielite. Os vários bancos de dados 

existentes refletiam o panorama e a tendência de cada evento. Havia problemas, em 

graus variáveis, de cobertura e de qualidade das informações, além da dificuldade 

de coordenar as informações produzidas, o que gerava resultados decepcionantes 

quando dados de diferentes bases eram cotejados e as inconsistências acarretavam 

baixas possibilidades de análise da situação. Consequentemente havia grande 

quantidade de dados, mas esses eram esparsos, e, portanto, não possibilitavam a 

geração de conhecimento coerente e útil para subsidiar decisões (Brasil, 2009). 

 

Ainda que criados por instituições diferentes, como o Sistema de Informações 

de Mortalidade (SIM) pelo Ministério da Saúde e o Sistema de Pagamento das 

Internações Hospitalares pelo Ministério da Previdência, todos os sistemas tiveram 

por objetivo atender às necessidades dos órgãos centrais de obterem dados para 

efeitos imediatos de gestão (Brasil, 2004).  
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 Em 2009, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) desenvolveu a 

proposta “Fortalecimento do desempenho dos sistemas de informação em saúde 

das Américas”, com o objetivo de apoiar os países do continente americano a 

melhorar os sistemas nacionais de informação em saúde. No Brasil, as atividades 

foram coordenadas pelo grupo colegiado formado por representantes da OPAS e do 

Ministério da Saúde (Brasil, 2009). 

        

Na sua consecução, o projeto utilizou duas abordagens de naturezas 

diferentes e complementares. A primeira documentou o desenvolvimento histórico 

de alguns dos sistemas de informação em saúde de maior abrangência no país, bem 

como seus avanços e desafios atuais, e objetivou possibilitar o entendimento da 

evolução histórica e institucional dos sistemas de informação em saúde no Brasil, 

seus componentes, sua função e suas rotinas. A segunda abordagem consistiu de 

um trabalho de investigação qualitativa, de caráter consultivo, junto a indivíduos 

responsáveis pela concepção, implementação, uso e gestão dos sistemas de 

informação mencionados, além do DataSUS e da Rede Interagencial de 

Informações para a Saúde (Ripsa). Seu objetivo foi focalizar a situação atual, o uso 

e a perspectiva dos usuários destes sistemas e instituições, bem como identificar os 

pontos positivos, as dificuldades existentes e as sugestões dos entrevistados para 

seu aprimoramento.  

 

Os resultados do projeto foram publicados pelo Ministério da Saúde, em 

2009, na Série B. Textos Básicos - A Experiência Brasileira em Sistemas de 

Informação em Saúde. Composto por dois volumes, no texto se registram os 

esforços realizados pelo Brasil para aprimorar seus sistemas de informação em 

saúde, seja na busca da melhoria da qualidade dos dados, por meio da 

implementação de rotinas de críticas dos dados, seja na disponibilização das 

informações e indicadores. Ademais, ressaltam os pontos fracos, indicam as etapas 

a serem cumpridas para alcançar os objetivos do SUS e revelam que se gerou 

inteligência no setor (Brasil, 2009).   
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Com base nesses elementos, entende-se como sistema de informação o 

processo normatizado de produção e circulação de dados necessários à tomada de 

decisão nas instituições, com o objetivo de informar a análise da situação, a 

definição de objetivos, metas e estratégias e o acompanhamento e a avaliação de 

atividades, produtos e resultados.  

 

Um sistema de informação está implantado quando sua estrutura física e 

funcional está completa, o processamento de dados e informações está em curso - 

desde a alimentação de dados até a emissão de relatórios - e seus produtos são 

instrumentos úteis aos seus usuários. 

 

Considerando-se que os sistemas de informação em saúde são ferramentas 

importantes para a gestão, por possibilitar o fornecimento de dados que, ao serem 

analisados, constituirão informações necessárias ao planejamento, organização e 

operacionalização dos serviços e sistemas de saúde, a avaliação dos sistemas de 

informação constitui-se em estratégia fundamental para assegurar a qualidade, a 

fidedignidade das bases de dados e a sua plena utilização. 
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3. PLANO DE REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À HIPERTENSÃO ARTERIAL E 

AO DIABETES MELLITUS (PNHD/2001) 

 

Em fevereiro de 2001, o MS publicou a Portaria 235/GM (Anexo 1) que definiu 

a criação do Plano de Reorganização a Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus (PNHD), que tinha por objetivo a reestruturação e a ampliação do 

atendimento e a melhoria da qualidade de vida dos hipertensos e diabéticos 

usuários da rede pública de saúde (Brasil, 2001). 

A proposta foi estruturada em quatro etapas: 

 

· 1ª - Atualização dos profissionais de nível superior da atenção básica por 

meio de estudos de casos clínicos e treinamento em serviço. O objetivo era 

capacitar os profissionais na identificação de sinais e sintomas, solicitação de 

exames adequados à confirmação diagnóstica das patologias e prescrição de 

medicamentos. Nesta etapa, eram formados multiplicadores. 

·  2ª - Campanha de detecção, dividida em dois momentos: identificação da 

população suspeita ou acometida por DM, no primeiro, e identificação de 

suspeitos ou acometidos por HA no segundo. Inicialmente previa-se a 

realização do rastreamento para identificar os suspeitos em indivíduos a partir 

dos 18 anos, por meio da aferição dos níveis pressóricos e da glicemia 

capilar. Caso apresentassem valores alterados, eram encaminhados à UBS 

para avaliação clínica e confirmação diagnóstica. Contudo, esse número de 

pessoas poderia ser muito grande, o que dificultaria a operacionalização do 

programa. Assim, definiu-se por trabalhar com a população a partir dos 40 

anos, por apresentar maior probabilidade de desenvolver hipertensão arterial 

e diabetes mellitus.  

· 3ª - Confirmação diagnóstica e início do tratamento: uma vez confirmado o 

diagnóstico, era instituída a terapêutica, com tratamento não farmacológico 

(adoção de hábitos saudáveis de vida) e, se necessário, farmacológico.  

· 4ª - Cadastramento e vinculação com a UBS mais próxima da residência, por 

se considerar o papel fundamental da atenção básica na prevenção e no 
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controle da hipertensão arterial e do diabetes mellitus, pelas características do 

trabalho que desenvolve no âmbito individual e coletivo (Brasil, 2001). 

Ao final de cada etapa do plano, previa-se avaliação do impacto na atenção 

aos usuários e a sua influência na organização dos serviços. 

 

Com o objetivo de auxiliar no planejamento das ações de saúde voltadas aos 

usuários diagnosticados, a Secretaria Executiva do MS e a Secretaria de Políticas 

de Saúde publicaram, em 05 de março de 2002, a Portaria Conjunta nº 02 (Anexo 2) 

que instituiu o Sistema de Informação do HiperDia – o SIS-HiperDia, destinado ao 

cadastro dos hipertensos e diabéticos e também à inclusão dos dados do 

acompanhamento clínico destes usuários. 

 

A adesão ao sistema de monitoramento do HiperDia dar-se-ia de forma 

voluntária. Para estimular este processo, o MS condicionou a participação dos 

municípios no Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para HA e DM à 

adesão ao SIS-HiperDia (Brasil, 2002). Assim, o MS asseguraria o acesso dos 

gestores e técnicos aos dados referentes à população atendida no HiperDia e a 

informação sobre o perfil epidemiológico dos usuários em territórios bem delimitados 

(Brasil, 2002). 

 

O SIS-HiperDia (DataSUS/MS) foi dividido em três subsistemas: municipal, 

estadual e federal, embora no manual de orientação constem apenas os 

subsistemas municipal e federal. O manual detalha também as responsabilidades de 

cada uma das esferas de governo com relação à implantação e ao uso do SIS-

HiperDia, a saber: 

 

- À esfera federal (MS) compete coordenar a atenção ao usuário por meio 

do SIS-HiperDia, realizar a pactuação tripartite das ações voltadas para a 

atenção aos hipertensos e diabéticos e construir as rotinas e soluções 

técnicas de informática utilizando-se o DataSUS. 
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- À esfera estadual, coordenar o sistema no estado, acompanhar e 

assessorar os municípios na implantação das ações dirigidas aos hipertensos 

e diabéticos e na implantação do SIS-HiperDia. 

- A esfera municipal, fornecer dados e a manutenção dos sistemas locais. 

O subsistema municipal é composto por módulos, a saber: 

- UBS - função de cadastrar e registrar os atendimentos dos hipertensos e 

diabéticos, emitir relatórios operacionais, gerenciais e indicadores de 

qualidade; exportar e importar dados para o módulo do Distrito Sanitário (DS), 

se houver no município, ou para o centralizador municipal, sistema para o 

qual são exportadas as fichas digitadas nas UBS ou nos módulos dos 

distritos. 

- Distritos Sanitários - função de concentrar os registros das unidades da 

sua área de abrangência. 

- Centralizador - função de cadastrar e registrar os atendimentos dos 

hipertensos e diabéticos, quando as UBS nem os DS do município não forem 

informatizados. Digitar as informações das fichas de cadastro e 

acompanhamento no SIS-HiperDia, emitir relatórios operacionais, gerenciais 

e indicadores de qualidade, exportar e importar dados das UBS para os DS e 

para o módulo federal. 

 

Na Bahia, 411 (98,6%) municípios aderiram ao SIS-HiperDia e possuem 

dados na base do sistema no DataSUS. 
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4. ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO: ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

O primeiro passo para a produção de dados foi elaborar o modelo lógico do 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos na 

Rede Básica de Saúde (SIS-HiperDia) e o modelo para análise do contexto. Ambos 

tomaram como base documentos oficiais (Brasil, 2001; Brasil, 2002; Brasil, 2008). 
 

O modelo lógico (Figura 1) contempla os componentes, a estrutura, as 

atividades e os resultados intermediários e final do SIS-HiperDia; o modelo para 

análise do contexto (Figura 2) correlaciona o modelo lógico com determinantes que 

podem dificultar ou contribuir para o alcance dos resultados. 
 

No modelo lógico foram identificados três componentes do SIS-HiperDia: (a) 

gerenciamento do cadastramento e acompanhamento dos pacientes, (b) 

gerenciamento da informatização e (c) gerenciamento da informação, 

correspondentes aos três processos de trabalho que caracterizam o sistema, a 

saber: o preenchimento das fichas de cadastro e acompanhamento nas UBS, a 

informatização (instalação, configuração e suporte do sistema, digitação e 

exportação dos dados para o DataSUS) e o uso da informação. 

    

Para cada componente foram definidos os recursos humanos, materiais e 

físicos que conformam a estrutura necessária à realização das atividades 

(reprodução de materiais, capacitações, instalação e operacionalização do sistema, 

monitoramento das informações), os quais possibilitam o alcance dos resultados.  
 

O modelo para a análise do contexto agrupa os determinantes da implantação 

do SIS-HiperDia relacionados com a garantia, pela gestão municipal, das condições 

necessárias ao desenvolvimento das atividades do Programa HiperDia e à 

operacionalização do sistema de informação. Essas condições incluem o regime de 

contratação dos profissionais da atenção básica, a definição de coordenador 

específico para o HiperDia, a realização de capacitações específicas para usar o 

SIS-HiperDia, a implantação do HiperDia nas UBS, a existência de equipamentos de  
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informática compatíveis com o programa, a utilização das informações do sistema 

nas pactuações, a inserção das atividades do HiperDia no plano municipal de saúde, 

a elaboração de relatórios sobre o cadastramento e o acompanhamento dos 

usuários e as facilidades e dificuldades na operacionalização do sistema. 

 

O segundo passo do processo de produção de dados se referiu à definição do 

campo empírico. Optou-se pela seleção de uma amostra de municípios baianos, 

formada por conveniência. A amostra foi composta de 143 (34,3%) municípios, do 

total de 417, correspondente à população de 4.476.100 habitantes (31,6%), 

pertencentes às áreas de abrangência de 9 (nove) Diretorias Regionais de Saúde 

(Dires), escolhidas por apresentarem estrutura de organização que facilitou o acesso 

às secretarias municipais de saúde e, consequentemente, aos respondentes da 

pesquisa, uma Dires por macrorregião de saúde (Figura 3), de acordo com o Plano 

Diretor de Regionalização (PDR/Sesab).  
 

Os respondentes foram técnicos coordenadores da atenção básica dos 

municípios, responsáveis pelo acompanhamento das ações e dos programas 

desenvolvidos pela atenção primária à saúde, dentre eles o SIS-HiperDia.  
 

O terceiro passo metodológico foi elaborar, com base no modelo lógico e no 

modelo para análise do contexto, dois instrumentos para coleta de dados: uma 

planilha do Excel para o cálculo do grau de implantação, a qual contemplava 

questões referentes a cada componente do SIS-HiperDia (Anexo 3) e um 

questionário para identificar os elementos contextuais (Anexo 4). Esses instrumentos 

foram enviados aos coordenadores da atenção básica dos municípios, cujos nomes 

e contatos foram repassados pelos respectivos coordenadores regionais.  
 

Por meio da planilha, buscaram-se as informações referentes ao 

desenvolvimento das atividades necessárias a cada um dos componentes do 

modelo lógico para se alcançarem os resultados que permitiram a definição do grau 

de implantação. 
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Por meio do questionário, buscaram-se as seguintes informações acerca dos 

elementos contextuais: tipo de vínculo dos profissionais da atenção básica, inclusão 

das atividades do HiperDia no Plano Municipal de Saúde, realização de 

capacitações específicas, existência de coordenador do HiperDia, utilização das 

informações do SIS-HiperDia nas pactuações, monitoramento das informações pelo 

coordenador da atenção básica, facilidades e dificuldades na operacionalização do 

sistema.   
 

Também se utilizaram os dados secundários disponíveis na base do SIS-

HiperDia/DataSUS para verificar a data de adesão ao programa, a estimativa do 

número de pacientes a serem cadastrados à época e se os municípios alimentaram 

ou não a base nacional do sistema por meio da exportação dos dados. 
 

O quarto passo metodológico consistiu na estimativa do grau de implantação. 

Adotou-se um sistema de escores (Quadro 2), com pesos diferenciados para cada 

componente e com base em um sistema de pontuação atribuída aos resultados 

intermediários de cada um dos componentes. O processo de ponderação e 

pontuação seguiu a seguinte definição:  

 

1. o gerenciamento do cadastramento e do acompanhamento recebeu peso 2 e 

a pontuação resultou da soma dos pontos de duas questões. 

 

2. o gerenciamento da informatização também recebeu peso 2 e a pontuação 

resultou da soma dos pontos de quatro questões. 

 

3. o gerenciamento da informação, por fim, recebeu peso 1 e a pontuação 

resultou da soma dos pontos de duas questões. 

 

Fórmula do cálculo para análise de implantação 

 

 

GI =     (PAR do C1 X peso C1)+ (PAR do C2 X peso C2)+ (PAR do C3 X peso C3)  
               -----------------------------------------------------------------------------------------         X 100 

                                                             12* 
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Onde: 

 

 

INTERVALO DE 
PONTUAÇÃO 

PERCENTUAL DE 
IMPLANTAÇÃO 

ESCORE 

 
10,2 I.....I 12,00 

 
85 I.....I 100% 

 
IMPLANTADO 

 
8,4 I.....  10,2 

 
70 I..... 85% 

PARCIALMENTE 
IMPLANTADO 

 
< 8,4 

 
< 70% 

 
NÃO IMPLANTADO 

 
Quadro 2. Sistema de escores para análise do grau de implantação do SIS-HiperDia, 
em municípios selecionados (143), Bahia - 2013. 

 
 

Essa distribuição de pesos considerou que a alimentação do sistema e sua 

consequente implantação, que constituem os dois primeiros componentes, são 

imprescindíveis, ao passo que o gerenciamento da informação diz mais sobre a 

qualidade dessa do que sobre o grau de implantação.  
 

Cada resultado intermediário obteve pontos que variaram de 0,25 a 2,5, a 

depender da resposta a cada uma das questões. A resposta afirmativa recebia o 

total de pontos; a negativa não pontuava; e parte da resposta recebia metade dos 

pontos totais da questão, de acordo com a matriz de medida para análise do grau de 

implantação (Quadro 3).          

GI (grau de implantação)     
PAR (pontuação alcançada dos resultados) 
C1 (Componente 1 - gerenciamento do cadastramento e acompanhamento) 
C 2 (Componente 2 - gerenciamento da informatização) 
C 3 (Componente 3 - gerenciamento da informação) 
12* (PRM do C1 X peso C1)+ (PRM C2 X peso C2)+ PRM do C3 X peso C3) 
PRM (pontuação máxima dos resultados) 
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Quadro 3. Matriz de medida para análise do grau de implantação do SIS-HiperDia, 
em municípios selecionados, Bahia - 2013. 
N.T¹: Total de pontos = 6,5; pontuação máxima = 12 
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O grau de implantação foi mensurado pelo cálculo percentual obtido a partir 

da pontuação final, resultante da multiplicação da pontuação dos resultados pelo 

peso de cada componente correspondente, com pontos de corte estabelecidos no 

sistema de escores (fórmula e sistema de escores acima representados). O 

resultado final foi transformado em percentual que permitiu classificar o grau de 

implantação em: implantado (85% a 100%), parcialmente implantado (70% a 84%) e 

não implantado (igual a ou menor que 69%). 
 

 

O quinto e último passo foi a análise dos elementos contextuais, o qual 

permitiu identificar e discutir as possíveis razões para o grau de implantação 

encontrado, de acordo com os coordenadores entrevistados. Os elementos 

contextuais analisados foram os seguintes:  

 

- Regime de contratação dos profissionais da atenção básica - cujas opções 

de resposta foram: (a) contratação temporária pela administração pública por 

tempo determinado para atender à necessidade transitória, seleção realizada 

por processo simples, a exemplo da análise de currículo; (b) contratação por 

terceiros (empresa, cooperativa, organização social); (c) contratação 

permanente pela administração pública (seleção de servidor público por 

concurso) e (d) outros regimes eventualmente citados pelos entrevistados. 

Pelas características dos serviços de saúde, o ideal é que os servidores 

sejam concursados, para se evitarem a descontinuidade das ações e o 

comprometimento do grau de implantação que a alta rotatividade dos 

profissionais, frequente nos dois outros tipos de vínculos citados, poderia 

causar. 

 

- Existência de coordenador específico para o HiperDia - a definição de um 

profissional para coordenar o programa possibilitaria acompanhar de modo 

mais sistemático as atividades que influenciariam o grau de implantação 

(preenchimento das fichas na rotina das USB, crítica antes da digitação, 

supervisão do processo de exportação dos dados, elaboração dos relatórios). 

O processo de monitoramento poderia ser comprometido se fosse realizado 
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por um profissional com menor disponibilidade de tempo, por ter outras 

atribuições.  

 

- Utilização dos dados do SIS-HiperDia nas pactuações - esse elemento 

refere-se à importância que a gestão e os profissionais dispensam às 

informações obtidas pelo sistema, como instrumento propositivo para o 

gerenciamento do cuidado dos usuários. Assim, é necessária a qualidade dos 

dados para se fortalecer a implantação do sistema nos municípios. 

 

- Inserção das ações do Programa HiperDia no plano municipal de saúde - 

constitui elemento importante, no contexto da implantação do sistema, para 

se assegurar os recursos (humanos, físicos e materiais) necessários à 

operacionalização do SIS-HiperDia. 

 

- Realização de capacitações específicas para a operacionalização do SIS-

HiperDia - cada sistema de informação tem características próprias e 

conhecê-las é fundamental para se entender o seu funcionamento. Além da 

digitação, é necessário que o profissional responsável pela operacionalização 

do sistema faça as atualizações necessárias, esteja atento aos fluxos para 

exportação dos dados e identifique de inconsistências. Logo, as capacitações 

específicas influenciarão o grau de implantação do sistema; positivamente, 

caso sejam realizadas e negativamente se não se realizarem.  
 

- Disponibilidade de equipamentos de informática compatíveis com o SIS-

HiperDia - de acordo com o manual de instalação (Brasil, 2002), para se 

implantar e operacionalizar o sistema seriam necessários um 

microcomputador Pentium ou similar, impressora, sistema operacional 

Windows ou superior e acesso à internet. Não se assegurar a 

disponibilização destes recursos dificultaria ou impossibilitaria a implantação 

do SIS-HiperDia. 
 

- Periodicidade com a qual os relatórios são gerados - o sistema 

disponibilizava relatórios gerenciais e operacionais, os quais permitiam o 
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monitoramento do número de cadastrados e da exportação dos dados. 

Quanto menor fosse o período de elaboração dos relatórios mais 

rapidamente se identificariam e se corrigiriam possíveis inconsistências, o 

que favoreceria a implantação do sistema. 
 

- Número de unidades básicas do município com HiperDia implantado - esse 

elemento busca identificar a cobertura do programa nos municípios; maior 

cobertura influenciaria positivamente o grau de implantação do SIS-HiperDia, 

à medida que traduziria o maior apoio da gestão ao programa. 
 

   - Facilidades e dificuldades - o registro de facilidades e dificuldades pelos 

respondentes da pesquisa poderia revelar outros aspectos não 

contemplados nas questões acima descritas e influentes no grau de 

implantação, dadas as características da gestão e condução das ações em 

cada município.   

         

     Por fim, registre-se que este estudo atendeu a todos os aspectos éticos 

previstos na Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva - 

ISC/UFBA, Parecer Nº 780.348. Os coordenadores municipais que 

responderam aos questionários assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (Anexo 5). 
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5. A IMPLANTAÇÃO DO SIS-HiperDia EM MUNICÍPIOS SELECIONADOS DA 

BAHIA: RESULTADOS 

 

Dos 143 municípios selecionados, 117 (81,8%) aceitaram participar da 

pesquisa, 24 (16,8%) não se posicionaram a respeito e 2 (1,4%) referiram não 

ter condições de responder, por não disporem das informações solicitadas. 

 

Dos que concordaram em participar, 20 (17,1%) localizam-se na 

macrorregião centro-leste, 18 (15,4%) na sul, 17 (14,5%) na centro-norte, 14 

(12,0) na nordeste, 14 (12,0) na sudoeste, 12 (10,3%) na oeste, 9 (7,7%) na 

leste, 7 (5,9%) na nordeste e 6 (5,1%) na extremo-sul.  

 

           Com relação ao recorte populacional, 69 municípios (59,0%) têm menos 

de 20 mil habitantes; em 25 (36,2%) o sistema estava implantado; em 38 

(55,1%) parcialmente implantado e não implantado em 6 (8,7%). Em 35 

(29,9%) deles a população varia entre 20 mil e 50 mil habitantes, nos quais 17 

(48,6) o SIS-HiperDia estava implantado e em 18 (51,4) parcialmente 

implantado; em 8 (6,8%) a população varia de 50 a 100 mil habitantes, o 

sistema estava implantado em metade desses 4 (50,0%) e parcialmente 

implantado nos outros 4 (50,0%); em todos 5 (4,3%) municípios com população 

superior a 100 mil habitantes o sistema estava implantado (Tabela 1).  

                                                           
            Fonte: IBGE/2013 

       Tabela 1. Número de municípios participantes da pesquisa de acordo com a  

       população residente e com o grau de implantação, Bahia 2013. 
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            Quanto ao total de municípios, o SIS-HiperDia estava implantado em 51 

(43,6%), parcialmente implantado em 60 (51,3%) e não implantado em 6 

(5,1%) (Quadro 4).  

 

 

Quadro 4. Número de municípios participantes da pesquisa de acordo com o  
grau de  implantação do SIS-HiperDia, Bahia - 2013. 

               

A pontuação dos componentes do sistema descrita na matriz de medida 

para análise do grau de implantação (Quadro 3) apresentou os seguintes 

resultados: o componente 1 (gerenciamento do cadastro/acompanhamento) 

obteve pontuação máxima (3,0) em 51 (100%) dos municípios com o sistema 

implantado; em 6 (100%) dos não implantados e em 59 (98,3%) dos 

parcialmente implantados; ou seja, esses municípios responderam 

afirmativamente às questões referentes aos resultados intermediários do 

componente. Um (0,85%) município com sistema parcialmente implantado 

alcançou 50% da pontuação máxima (1,5) por ter respondido a uma das 

questões em parte, e recebeu metade dos pontos totais dessa. 

 

Quanto ao componente 2 (gerenciamento da informatização), a análise 

considerou faixas percentuais de acordo com a pontuação mínima e máxima 

alcançada pelos resultados intermediários em cada grau de implantação. Dez 

(19,6%) dos municípios com sistema implantado alcançaram a pontuação 

máxima, 8,0 (100%); os outros 41 (80,4 %) alcançaram percentuais entre 

81,2% e 93,7% dessa pontuação.  
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Daqueles com o sistema parcialmente implantado, nenhum alcançou a 

pontuação máxima nesse componente; para 20 (33,3%) a pontuação variou de 

81,2% a 93,7% e para os outros 40 (66,7%) a pontuação ficou entre 62,5 e 

75%. Em 4 (66,7%) dos municípios com o SIS-HiperDia não implantado, os 

percentuais foram inferiores a 35% e para os outros 2 (33,3%) ficou entre 70% 

a 75% da pontuação máxima. 

 

Para o componente 3 (gerenciamento da informação), 31 (60,8%) dos 

municípios com sistema implantado alcançaram a pontuação máxima (1,0) e os 

outros 20 (39,2%) 50% desta; daqueles com o sistema parcialmente 

implantado, 8 (13,3%) alcançaram a pontuação máxima, 32 (53,3%) a metade 

dessa pontuação e os outros 20 (33,4%) não pontuaram. Para aqueles com o 

sistema não implantado, 2 (33,3%) alcançaram 50% da pontuação máxima e 4 

(66,6%) não pontuaram. Esse componente contemplava duas questões, cada 

uma com três opções de resposta: (a) se afirmativa, alcançava a pontuação 

máxima, (b) se negativa, não pontuava e (c) se em parte, recebia a metade dos 

pontos totais.  

 

Quanto aos elementos contextuais, discriminam-se os achados a seguir. 

 

Com referência ao regime de contratação, 43 (36,8%) municípios 

informaram fazer a contratação temporária dos profissionais da atenção básica; 

em 9 desses (21,0%) o SIS-HiperDia estava implantado, em 30 (70,0%) 

parcialmente implantado e em quatro (9,0%) não implantado.  

 

Em 52 (44,4%) municípios os profissionais tinham contratação 

temporária ou eram servidores públicos efetivos; em 32 (61,5%) desses o 

sistema estava implantado e em 20 (38,5%) parcialmente implantado.  

 

Foram 10 (8,5%) os municípios que informaram ter em seus quadros 

profissionais terceirizados ou efetivos; em 5 (50,0%) desses o sistema estava 

implantado, em 4 (40%) parcialmente implantado e em 1 (10,0%) não 

implantado.  
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Apenas 2 (1,7%) municípios registraram os três tipos de regime de 

contratação e em ambos o sistema estava parcialmente implantado. 

  

Três (2,6%) municípios referiram contar com profissionais terceirizados; 

em 1 (33,3%) o sistema estava implantado, em 1 (33,3%) parcialmente 

implantado e em 1 (33,3%) não implantado.  

 

 Foram 4 (3,4) os municípios que informaram ter profissionais efetivos; 

desses 3 (75,0%) tinham o SIS-HiperDia implantado e 1 (25,0%) parcialmente 

implantado.  

 

A contratação temporária ou terceirizada foi informada por 3 (2,6%) 

municípios, dos quais 1 (33,3%) apresentava o sistema implantado e 2 (66,7%) 

parcialmente implantado (Quadro 5).  

 

Os resultados aqui apresentados sugerem que o regime de contratação 

dos profissionais pode ter influenciado o grau de implantação nos municípios 

estudados. Naqueles com sistema parcialmente implantado ou não implantado 

foram predominantes os vínculos considerados precários (contratação 

temporária e terceirizados); nos municípios com sistema implantado esses 

vínculos foram proporcionalmente menores. 

    Quadro 5. Número de municípios participantes da pesquisa de acordo com o 

regime de contratação dos profissionais da atenção básica e o grau de implantação 

alcançado, Bahia - 2013. 
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Quanto ao coordenador do HiperDia, 100 (85,5%) municípios 

informaram que não designaram técnico específico e as ações/atividades 

relacionadas ao programa eram realizadas pelo coordenador da atenção 

básica. Desses, 43 (43%) estavam com o sistema implantado, 51 (51,0%) 

parcialmente implantado e 6 (6,0%) não implantado. Dos 17 (14,5%) que 

responderam ter coordenador específico para o programa, 8 (47,1%) estavam 

com o sistema implantado e 9 (52,9%) parcialmente implantado (Quadro 6).  

 

A diferença, em termos de proporção, de municípios com o SIS-HiperDia 

implantado ou parcialmente implantado, entre o grupo de municípios que tem 

um coordenador específico e o grupo dos que não têm não permite conclusão 

clara sobre se a existência de um coordenador específico é ou não condição 

fundamental para se ter o sistema implantado total ou parcialmente. 

 

 

   Quadro 6. Número de municípios participantes da pesquisa de acordo com a definição    
   de coordenador específico para o HiperDia e grau de implantação alcançado, Bahia - 2013. 
              

A maioria dos municípios, 104 (88,9%), referiu ter utilizado os dados do 

SIS-HiperDia nas pactuações. Nesses, o sistema estava implantado em 46 

(44,2%), parcialmente implantado em 54 (52,0%) e não implantado em 04 

(3,8%). Os outros 13 (11,1%) municípios referiram não ter utilizado as 

informações do SIS-HiperDia nas pactuações. Desses, 5 (38,5%) estavam com 

o sistema implantado, 6 (46,1%) parcialmente implantado e 2 (15,4%) não 

implantado (Quadro 7). 
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            Não se observou diferença entre a proporção de municípios que 

referiram a utilização das informações do SIS-HiperDia nas pactuações e o 

grau de implantação alcançado. Assim, pode-se considerar que esse elemento 

não foi influente no contexto da implantação. 

 

 

    Quadro 7. Número de municípios participantes da pesquisa de acordo com o uso  

    das informações do SIS-HiperDia nas pactuações e o grau de implantação alcançado, 

    Bahia - 2013. 

 

No que se refere à inserção das ações do Programa HiperDia no plano 

municipal de saúde, 52 (44,4%) municípios responderam ter contemplado 

essas ações integralmente; desses, 29 (55,8%) tinham o sistema implantado, 

19 (36,5%) parcialmente implantado e 4 (7,7%) não implantado. Dos 64 

(54,7%) que responderam terem incluído parte das ações no plano, 21 (32,8%) 

estavam com o sistema implantado, 41 (64,1%) parcialmente implantado e 2 

(3,1%) não implantado. Um município (0,85%) no qual o sistema estava 

implantado referiu não ter incluído as ações no plano municipal (Quadro 8). 

 

Consoante o Quadro 8, os resultados indicam que a inclusão das ações 

do programa HiperDia no plano municipal de saúde não foi influente no 

processo de implantação do SIS-HiperDia, por não se evidenciarem diferenças 

entre os graus de implantação alcançados e proporção de municípios com 

inclusão total ou parcial das referidas ações nos respectivos planos de saúde. 
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    Quadro 8. Número de municípios participantes da pesquisa de acordo com a inclusão  

das ações do HiperDia no plano municipal de saúde e o grau de implantação alcançado,  

Bahia - 2013. 

 

Apenas 25 (21,4%) dos municípios realizaram capacitações específicas 

para a operacionalização do SIS-HiperDia. Em 17 (68,0%) deles, o sistema 

estava implantado, em 5 (20,0%) parcialmente implantado e em 3 (12,0%) não 

implantado. Com relação ao público das capacitações, 13 (52,0%) municípios 

informaram terem sido os profissionais da atenção básica, 8 (32,0%) os 

digitadores e 4 (16,0%) digitadores e profissionais das equipes da atenção 

básica. Dos 92 (78,6%) municípios que não realizaram capacitações, em 34 

(36,9%) o sistema estava implantado, em 55 (59,8%) parcialmente implantado 

e em 3 (3,3%) não implantado (Quadro 9).  

 

Os resultados sugerem que as capacitações não têm influência na 

implantação do SIS-HiperDia, total ou parcialmente, mas que são importantes 

para que a implantação seja completa (total).  
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Quadro 9. Número de municípios participantes da pesquisa de acordo com a        
realização de capacitações sobre o SIS-HiperDia e o grau de implantação 
alcançado, Bahia - 2013.  
 

            Oitenta e seis municípios (73,5%) responderam dispor de equipamentos 

de informática compatíveis com o SIS-HiperDia. Nesses, o grau de implantação 

foi 43 (50,0%), 39 (45,3%) e 4 (4,7%) para o sistema implantado, parcialmente 

implantado e não implantado respectivamente. Dos 27 (23,1%) municípios que 

informaram dispor em parte de equipamentos compatíveis com o sistema, em 7 

(25,9%) o sistema estava implantado e em 20 (74,1%) parcialmente 

implantado. Os outros 4 (3,4%) municípios informaram não dispor de 

equipamentos compatíveis com os critérios para instalação do SIS-HiperDia; 

desses, em 1 (25,0%) o sistema estava implantado, em 1 (25,0%) parcialmente 

implantado e em 2 (50,0%) não implantado (Quadro 10). 

Os achados são contraditórios, por indicarem que o SIS-HiperDia pode 

ser implantado mesmo sem equipamento algum, o que não seria possível, e 

que dispor em parte dificulta a implantação total.  
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Quadro 10. Número de municípios participantes da pesquisa de acordo com a 

disponibilidade de equipamentos de informática compatíveis com o SIS-HiperDia e o 

grau de implantação alcançado, Bahia - 2013. 

 

A periodicidade com a qual os relatórios eram gerados variou de 

semanal a anual. A maioria dos municípios (91; 84,3%) elaborava-os 

mensalmente, enviando-os às equipes das UBS ou para o técnico responsável 

pela operacionalização do sistema como feedback. Desses municípios, 40 

(44,0%) estavam com o sistema implantado, 49 (53,8%) parcialmente 

implantado e 2 (2,2%) não implantado.   

 

Nove municípios (7,7%) não elaboravam relatórios e o número de 

municípios, 3 (33,3%), foi o mesmo para cada um dos 3 graus de implantação. 

 

Apenas 1 (0,85%) município informou gerar relatório anualmente e neste 

o sistema estava parcialmente implantado.  

 

Dos 6 (5,1%) municípios que referiram periodicidade semestral, em 2 

(33,3%) o sistema estava implantado, em 3 (50,0%) parcialmente implantado e 

em 1 (16,7%) não implantado.  

 

A periodicidade foi semanal em 2 (1,7%) municípios, nos quais o sistema 

estava implantado em 1 (50%) e parcialmente implantado em 1 (50%).  
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A periodicidade foi trimestral em 4 (3,4%) municípios, nos quais o 

sistema estava implantado em 3 (75,0%) e parcialmente implantado em 1 

(25,0%). Em 4 (3,4%) municípios a periodicidade foi quinzenal, nos quais o 

sistema estava implantado em 2 (50%) e parcialmente implantado em 2 

(50,0%). (Quadro 11).  

 

Quadro 11. Número de municípios participantes da pesquisa de acordo com a 

periodicidade de elaboração dos relatórios com os dados do SIS-HiperDia e o grau de 

implantação alcançado, Bahia - 2013. 

 

Os resultados sugerem que a periodicidade com a qual os relatórios 

foram gerados não teve influência na implantação (total ou parcial), mas a não 

elaboração dos relatórios pode ter influenciado a não implantação do sistema. 

 

Para os 117 (100%) municípios, o Programa HiperDia foi implantado em 

100% das UBS; desses, o SIS-HiperDia estava implantado em 51 (43,6%), 

parcialmente implantado em 60 (51,3%) e não implantado em 6 (5,1%) (Quadro 

12).  

 

A cobertura do programa HiperDia nos municípios estudados não se 

evidenciou como influente na implantação do sistema, uma vez que a 

proporção foi a mesma para os implantados total ou parcialmente e não 

implantados. 
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Quadro 12. Número de municípios participantes da pesquisa de acordo com o percentual de 

unidades com o HiperDia implantado e o grau de implantação alcançado, Bahia - 2013. 

 

As facilidades e as dificuldades relatadas pelos coordenadores da 

atenção básica encontram-se descritas no Quadro 13. Facilidades e 

dificuldades não foram citadas por 28 (23,9%) e 15 (12,8%) municípios 

respectivamente.  
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Quadro 13. Resumo das facilidades e dificuldades relatadas pelos coordenadores da 
atenção básica dos municípios participantes da pesquisa, Bahia - 2013. 

 

A facilidade mais citada por 37 (31,6%) municípios, foi  

digitação/operacionalização do sistema (campos das fichas de fácil 

compreensão e compatíveis com a versão on-line/acesso às informações do 

passo a passo para exportação dos dados no sítio da internet). Desses, 28 

(75,7%) tinham o sistema implantado e 9 (24,4%) parcialmente implantado. 
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A emissão de relatórios (link disponível na base do sistema que fornecia 

relatórios com seleção de informações variadas: número de pacientes por 

patologia, medicamentos em uso, complicações instaladas) foi uma facilidade 

citada por 35 municípios (29,9%), dos quais 17 (48,6%) apresentavam o 

sistema implantado, 17 (48,6%) parcialmente implantado e 1 (2,8%) não 

implantado. 

 

O acompanhamento/monitoramento dos pacientes (acesso às 

informações sobre os usuários no centralizador municipal por UBS, 

identificação nominal dos usuários, relação dos óbitos) foi citado como 

facilidade por 31 municípios (26,5%). Desses, 4 (12,9%) tinham o sistema 

implantado, 26 (83,9%) parcialmente implantado, 1 (3,2%) não implantado. 

 

A dificuldade mais relatada por 34 (29,1%) municípios foi a fragilidade na 

conectividade/internet e exportação de dados, dos quais 24 (70,6) tinham o 

sistema implantado, 9 (26,5%) parcialmente implantado e 1 (2,9%) não 

implantado. 

 

O não preenchimento das fichas foi citado por 26 municípios (22,2%); 

desses, 14 (53,8%) tinham o sistema implantado e 12 (46,2%) parcialmente 

implantado.  

 

A não realização de capacitação para implantação do programa foi 

referida por 18 (15,4) municípios, dos quais 6 (33,3%) tinham o sistema 

implantado, 9 (50,0%) parcialmente implantado e 3 (16,7%) não implantado. 

Registre-se, por um lado, que a digitação/operacionalização pode ter 

influenciado favoravelmente a implantação total do sistema, o 

acompanhamento/monitoramento dos pacientes a implantação parcial e a 

emissão de relatórios a implantação de ambas. Por outro, a não realização de 

capacitações pode ter dificultado a implantação parcial. 
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Quadro 14. Número de municípios participantes da pesquisa de acordo com as facilidades e 

dificuldades mais relatadas pelos coordenadores da atenção básica e o grau de implantação 

alcançado, Bahia - 2013. 
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6. OS FATORES CONTEXTUAIS E O GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO SIS-
HIPERDIA 

 
 

O estudo revelou que o SIS-HiperDia foi implantado em apenas 43,6% 

dos municípios analisados. 

 

Nos municípios com população menor que 50 mil habitantes, a 

proporção daqueles em que o sistema estava parcialmente implantado ou não 

implantado foi maior do que naqueles em a implantação foi total. Assim, 

aspectos relacionados à organização dos serviços de saúde em municípios de 

porte populacional menor podem ter influenciado negativamente o grau de 

implantação. 

 

Os resultados demonstraram que 99% dos municípios alcançaram a 

pontuação máxima do componente 1 (gerenciamento do 

cadastro/acompanhamento), a significar que as fichas eram preenchidas na 

rotina das UBS.  

 

Quanto ao gerenciamento da informatização (componente 2), apenas 

8,5% dos municípios alcançou a pontuação máxima, o que permite concluir que 

as questões referentes à capacitação de profissionais, à crítica e à regularidade 

do envio das fichas, bem como à exportação dos dados para a base nacional 

do SIS-HiperDia não foram contempladas ou o foram apenas em parte pela 

maioria dos municípios.  

 

No que se refere ao componente 3 (gerenciamento da informação), 33% 

dos municípios realizavam o monitoramento por meio do acesso ao banco de 

dados do SIS-HiperDia e geravam os relatórios sobre o perfil dos usuários. 

Dessa forma, obtiveram os pontos totais definidos para esse componente.  

 

As repostas ao questionário permitiram conhecer o contexto no qual 

ocorreu a implantação do SIS-HiperDia. Os resultados demonstraram que nos 
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municípios com sistema não implantado (56,4%) foi maior a proporção dos que 

referiram vínculos empregatícios considerados precários. Isso sugere que o 

regime de contratação dos profissionais pode ter influenciado o grau de 

implantação. 

 

Em estudo recente, realizado no Rio de Janeiro, Chazan e Perez (2008) 

afirmam que as mudanças nas gestões municipais acarretam a rotatividade dos 

profissionais que atuam no programa HiperDia e podem justificar as 

inconsistências entre as informações referentes à alimentação do sistema e as 

dificuldades do processo de trabalho. 

 

Os achados não esclarecem se o fato de se definir ou não um 

coordenador específico para o programa HiperDia foi elemento influente para a 

implantação total ou parcial, mas indicam que não se ter o coordenador 

específico pode ser a razão de municípios não terem implantado o sistema.  

 

O estudo de Chazan e Perez (2008) constatou que, em muitos 

municípios, inexiste coordenador do HiperDia e que os dados são gerados sem 

o devido treinamento ou supervisão. Este fato foi também citado por Silva e 

Laprega (2005). Na pesquisa realizada em Natal, Rio Grande do Norte (Sena, 

2008), sobre o processo de alimentação do SIS-HiperDia, ressaltou-se a 

importância e a necessidade de se ter o coordenador do HiperDia. 

 

Com relação à utilização das informações do SIS-HiperDia nas 

pactuações, não foram observadas diferenças entre o uso das informações e o 

grau de implantação alcançado. Assim, esse elemento contextual não foi 

influente. O mesmo pode-se dizer da inclusão das ações do programa HiperDia 

no Plano Municipal de Saúde. 

 

A quase totalidade dos municípios referiu ter utilizado as informações do 

SIS-HiperDia nas pactuações e ter incluído, ao menos em parte, as atividades 

do Programa HiperDia no Plano Municipal de Saúde. Contudo, os mesmos 
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municípios relataram que a falta de capacitação específica para os 

profissionais das UBS e para os responsáveis pela operacionalização do 

sistema, a alta rotatividade dos profissionais em função da precarização dos 

vínculos empregatícios e a conectividade instável constituíram-se em 

dificuldades para o gerenciamento do sistema. 

 

É importante ressaltar que, com o objetivo de avaliar de forma indireta as 

ações básicas de prevenção e controle da hipertensão arterial e do diabetes 

mellitus, a proporção de hipertensos e diabéticos cadastrados no SIS-HiperDia 

passou a integrar o elenco de indicadores da Atenção Básica, em 2006. Essa 

estratégia foi acordada entre a União, os estados e os municípios (Brasil, 2006) 

e reforça a importância da utilização das informações disponibilizadas pelo 

sistema nas pactuações e planos municipais. 

 

Capacitações específicas para os profissionais que operacionalizavam o 

programa, as quais compõem, na pesquisa, tanto uma questão da planilha para 

análise do grau de implantação (componente 2) quanto do questionário para 

análise do contexto, constituíram-se como elemento importante para 

implantação total do sistema. Não ter realizado capacitações reduziu a 

pontuação do componente 2 no cálculo do escore em 0,5 ponto, do total de 4. 

Ressalte-se ainda que a não realização de capacitação para implantação do 

programa foi a terceira dificuldade mais citada pelos coordenadores da atenção 

básica. 

 

Estudos anteriores abordaram a importância das capacitações para 

operacionalização do sistema. Oliveira (2008) sugere que os órgãos 

responsáveis pelos sistemas de informação no Brasil, após a implantação de 

programas com as características do HiperDia, ofereçam treinamento 

específico para os profissionais diretamente envolvidos com o cadastramento e 

retroalimentação de informações. Jardim e Leal (2009) fazem referência ao 

despreparo dos profissionais devido à falta de um sistema contínuo de 

treinamento. Chazan e Perez (2008) ressaltam a importância de um 
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treinamento para o uso do SIS-HiperDia, em função da necessidade dos 

profissionais se atualizarem, conhecerem o sistema e serem sensibilizados 

quanto a importância do cadastramento para melhoria da gestão. 

 

Quanto aos equipamentos compatíveis com a implantação do sistema, 

por um lado os resultados não são claros; dois dos municípios com 

implantação total do sistema e outro com implantação parcial informaram não 

ter os equipamentos. Por outro lado, sugerem que dispor desses equipamentos 

facilita a implantação total. Acrescente-se que a disponibilidade de 

equipamentos foi citada como principal facilidade pelos coordenadores da 

atenção básica para a operacionalização do sistema, atividade que não poderia 

ser realizada sem os equipamentos. 
 

A falta dos equipamentos básicos de informática, os quais estão listados 

no manual de operação do SIS-HiperDia (Brasil, 2002), foi citada como uma 

das principais dificuldades para implantação e adequado funcionamento do 

sistema por alguns estudos. Sena (2008) registrou como relato do coordenador 

do programa HiperDia/RN a falta de computadores, impressora e cartuchos 

para impressão. Dificuldades mencionadas para realizar o cadastramento e 

digitação foram citadas por 65,4% dos municípios pesquisados por Chazan e 

Perez (2008), com destaque para a falta de equipamentos de informática. 
 

Não ter elaborado relatórios pode ter sido um elemento influente nos 

municípios com sistema não implantado. A periodicidade com a qual os 

relatórios foram elaborados não teve influência nos municípios em que o 

sistema estava implantado total ou parcialmente. Emitir relatórios foi a segunda 

facilidade mais citada. Assim, os resultados sugerem que a elaboração dos 

relatórios foi importante, mas que a sua periodicidade não influenciou o grau de 

implantação neste estudo. 
 

A cobertura do HiperDia, buscada por meio da proporção de UBS 

existentes nas quais o programa estava implantado, não influenciou o grau de 

implantação, visto que os achados demonstraram cobertura igual para os 
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municípios com implantação total, parcial e para aqueles com  o SIS-HiperDia 

não implantado.  
  
 

Algumas das respostas ao questionário evidenciaram o não 

entendimento por parte dos profissionais do que é o sistema. Ainda que 

preencham as fichas de cadastro e acompanhamento dos usuários e essas 

sejam os instrumentos de alimentação do SIS-HiperDia, referiram não ter 

qualquer tipo de contato com o sistema, a exemplo de: 

 

     “Os profissionais não tinham contato com o sistema, só o digitador é 

que mexia com este.”  

   “As unidades não tinham acesso ao sistema em suas localidades.” 

 
 

A dificuldade de muitos profissionais para entender que as atividades 

(preenchimento das fichas) realizadas por eles integram o sistema pode levar à 

falta de comprometimento e à realização dessa atividade de forma meramente 

burocrática, o que pode comprometer a implantação do SIS-HiperDia.  

 

Franco (2003) faz referência à subjetividade criada a partir da relação 

dos profissionais de saúde com os sistemas de informação e da percepção que 

esses têm de que os sistemas contribuem apenas com a gestão realizada pela 

Secretaria Municipal de Saúde, levando-os à baixa adesão. 

 

Assim, a análise do contexto, buscada por meio das respostas ao 

questionário, revelou que a implantação do SIS-HiperDia nos municípios 

analisados foi influenciada por questões gerenciais e informacionais acima 

descritas. O quadro abaixo apresenta a síntese dos efeitos dos fatores 

estudados. 
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        Quadro 15. Elementos contextuais da implantação do SIS-HiperDia, Bahia - 2013. 

 

É importante acrescentar que houve respostas contraditórias, as quais 

impediram a identificação precisa do efeito de certos fatores. Alguns dos 

respondentes, por exemplo, ao mesmo tempo em que sinalizaram existir o 

apoio da gestão, informaram não dispor dos recursos necessários à 

implantação do sistema.  

 

Outras contradições foram identificadas nas respostas dos 

coordenadores da atenção básica, com relação às questões informacionais. Ao 

tempo em que relatam dificuldades relativas a fragilidades na 

conectividade/internet, falta de suporte para atualização das versões e a 

instalação centralizada do sistema, mencionam como facilidades o fato do SIS-

HiperDia ser um sistema de fácil operacionalização/alimentação e estar 

instalado nas unidades. 

 

De todo modo, os resultados demonstraram que a pesquisa respondeu 

às perguntas de investigação, à medida que estimou o grau de implantação 
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nos municípios analisados e identificou os elementos influentes nesse 

processo.  

 

Consoante o Quadro 15, observou-se que a influência desses elementos 

pode ter favorecido ou dificultado a implantação do SIS-HiperDia. É importante 

ressaltar que os elementos considerados não influentes referem-se 

principalmente ao uso da informação gerada pelo sistema e ao apoio da gestão 

para implantação, a sugerir que a informação como ferramenta para o 

planejamento das ações em saúde carece de maior valorização por 

profissionais e gestores. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Finalmente o presente estudo revelou que o grau de implantação do 

SIS-HiperDia nos municípios baianos analisados foi 43,6%, o que significa 

dizer que predominou a não implantação total do sistema e que possivelmente 

o número de cadastrados constantes na base desse não traduz o real 

quantitativo de usuários diabéticos e hipertensos acompanhados pelas 

unidades básicas de saúde. 

 

A hipertensão arterial e o diabetes mellitus estão entre as principais 

DCNT e constituem grande problema de saúde pública. Logo, a implantação de 

um sistema que possibilite gerar informações sobre o cadastramento e 

acompanhamento dos usuários acometidos pelas patologias em questão, no 

âmbito da atenção primária à saúde, é de fundamental importância para a 

análise da situação de saúde e proposição de estratégias de prevenção e 

controle.  

 

Os resultados obtidos registram que a implantação do SIS-HiperDia nos 

municípios estudados apresentou dificuldades informacionais e gerenciais.  A 

análise do grau de implantação permitiu identificar fragilidades no 

gerenciamento, as quais podem repercutir diretamente na qualidade da 

informação e no seu uso como ferramenta de planejamento e de gestão do 

cuidado em saúde.  

 

A não realização de capacitação dos técnicos pode comprometer a 

fidedignidade das informações e, portanto, o alcance dos objetivos para o qual 

o sistema foi criado. A não disponibilização dos recursos materiais, 

equipamentos e a fragilidade na conectividade dificultam o processo de 

digitação e exportação dos dados.  
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É importante ressaltar a necessidade do apoio da gestão municipal para 

assegurar os recursos necessários à implantação e ao bom funcionamento do 

sistema de informação. 

 

Este estudo nos convida a refletir sobre o uso da informação gerada 

pelos sistemas, os quais sofrem a influência de vários aspectos relacionados a 

sua implantação e manutenção e que balizam decisões para o estabelecimento 

de políticas públicas no SUS. 
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Figura 1. Modelo lógico do sistema de cadastro e acompanhamento de hipertensos e diabéticos - SIS-HiperDia 
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           Figura 2. Modelo para análise do contexto
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    Figura 3. Distribuição espacial dos municípios selecionados (143) para análise de 
    implantação do SIS-HiperDia, de acordo com a Dires e macrorregião de saúde,  
    Bahia - 2013
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fonte: SIS-HIPERDIA/DataSUS/MS  
                SIAB/DataSUS/MS 
 
                 Quadro 1. Número de hipertensos e diabéticos cadastrados no SIS-HiperDia e no 
                 SIAB de acordo com o ano, Bahia - 2002 a 2013*. 

 

N.T¹.: * Os dados de 2013 referem-se até abril para os dois sistemas; a partir daí o 
SIS-HiperDia foi descontinuado. 

 

 

 

 

 

 

 

ANO Cadastrados no SIS-HiperDia Cadastrados no SIAB 

2002 67.614 5.334.711 

2003 155.702 6.200.352 

2004 206.259 7.483.260 

2005 304.097 8.163.458 

2006 436.894 9.775.738 

2007 545.980 10.171.685 

2008 633.467 10.039.828 

2009 741.201 10.980.640 

2010 826.559 12.123.274 

2011 912.368 12.525.113 

2012 965.348 12.977.159 

2013 971.216 25.502.272 
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Anexo 2 

 

Ministério da Saúde 
 

PORTARIA Nº 235/GM  EM 20 DE FEVEREIRO DE 2001 

O Ministro de Estado da Saúde, interino, no uso de suas atribuições, 
considerando que: 

a hipertensão arterial e a diabetes mellitus são fatores de risco importantes que 
estão associados à ocorrência das doenças do sistema cardiovascular, grupo de 
causas responsável pelo maior número de óbitos na população total; 

as estimativas apontam uma prevalência de 8% de diabetes mellitus, e de 22% de 
hipertensão arterial nos indivíduos acima de 40 anos de idade; e 

a reorganização da atenção aos segmentos populacionais expostos ou 
portadores de hipertensão arterial e de diabetes mellitus na rede pública de serviços 
de saúde é, diante desse quadro, uma necessidade, resolve: 

Art.1º Estabelecer as seguintes diretrizes para a reorganização da atenção aos 
segmentos populacionais expostos e portadores de hipertensão arterial e de 
diabetes mellitus: 

    I. vinculação dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - portadores de 
hipertensão arterial e de diabetes mellitus a unidades básicas de saúde; 

II. fomento à reorganização dos serviços de atenção especializada e hospitalar 
para o atendimento dos casos que demandarem assistência de maior complexidade; 

III. aperfeiçoamento do sistema de programação, aquisição e distribuição de 
insumos estratégicos para a garantia da resolubilidade da atenção aos portadores 
de hipertensão arterial e de diabetes mellitus; 

IV. intensificação e articulação das iniciativas existentes, no campo da 
promoção da saúde, de modo a contribuir na adoção de estilos de vida saudáveis; 

  V. promoção de ações de redução e controle de fatores de risco relacionados 
à hipertensão e à diabetes; e 
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VI. definição de elenco mínimo de informações sobre a ocorrência desses 
agravos, em conformidade com os sistemas de informação em saúde disponíveis no 
País. 

Art. 2º Determinar que, no prazo de 60 dias, as Secretarias de Assistência à 
Saúde e de Políticas de Saúde elaborem o Plano Nacional de Reorganização da 
Atenção, de que trata o Art. 1º, desta Portaria. 

Art. 3º Estabelecer que seja constituído comitê técnico, no âmbito da Secretaria 
de Políticas de Saúde, com a finalidade de assessorar na elaboração e no 
monitoramento do Plano Nacional de Reorganização de Atenção aos Segmentos 
Populacionais Expostos e Portadores de Hipertensão Arterial e de Diabetes Mellitus, 
composto por representantes das sociedades científicas, entidades nacionais 
representativas de portadores destes agravos, Conselho Nacional de Secretários 
Estaduais de Saúde - Conass - e Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems). 

Art. 4º Determinar o desencadeamento da Campanha Nacional de Detecção 
de Casos Suspeitos de Diabetes Mellitus, no período de 6 a 30 de março de 2001. 

§ 1º O público alvo a que se destina essa Campanha é constituído pelas 
pessoas com idade igual ou superior a  40 anos. 

§ 2º A Campanha será realizada em unidades básicas de saúde de todos os 
municípios brasileiros. 

§ 3º O Ministério da Saúde alocará recursos financeiros da ordem de R$ 
40.285.000,00 (quarenta milhões, duzentos e oitenta e cinco mil reais) para a 
realização da referida Campanha. 

          Art. 5º Estabelecer como responsabilidades do Ministério da Saúde, na 
Campanha Nacional de Detecção de Suspeitos de Diabetes Mellitus: 

          I - a garantia dos insumos necessários para a realização de glicemia capilar; 

          II - a produção e distribuição de material instrucional para os profissionais 
envolvidos na Campanha e material informativo para a população; 

         III - a realização de ações de comunicação social para a divulgação da 
Campanha em âmbito nacional. 

    IV - o apoio às Secretarias Estaduais de Saúde no acompanhamento da 
Campanha junto aos municípios. 
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Art. 6º Definir como responsabilidades das Secretarias Estaduais de Saúde o 
assessoramento e o apoio aos municípios na capacitação, divulgação e realização 
da Campanha. 

Art. 7º Definir como responsabilidades das Secretarias Municipais de Saúde: 

I - a disponibilidade dos recursos físicos e humanos necessários à realização 
da Campanha; e 

II - o encaminhamento dos casos suspeitos para confirmação diagnóstica. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

BARJAS NEGRI 
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Anexo 3 

 

Ministério da Saúde           

Portaria Conjunta  Nº 02, de   05 de março de 2002.  

 

A Secretária Executiva, Substituta e o Secretário de Políticas de 

Saúde, no uso de suas atribuições e considerando: 

a implantação do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus em curso no país e a Portaria/GM/MS nº 371 de 04/03/02 que 

institui o Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus; 

a reorganização da atenção aos segmentos populacionais expostos aos fatores 

de risco para hipertensão arterial e diabetes mellitus e aos portadores dessas 

doenças; 

a definição da NOAS –SUS 01/01, em seu Capítulo I, item 1.2, detalhado no 

Anexo I da Portaria GM nº95/01, que atribui como responsabilidade dos 

municípios em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, o cadastramento de 

portadores de hipertensão arterial e de diabetes mellitus, assim como a atividade 

correspondente de alimentação e análise dos sistemas de informação; 

a necessidade de ferramenta que possibilite o cadastro e acompanhamento dos 

casos confirmados de hipertensão arterial  e de diabetes mellitus; 

o conhecimento de parâmetros reais que garantam o fornecimento contínuo dos 

medicamentos aos pacientes hipertensos e diabéticos de acordo com a 

padronização do Ministério da Saúde; 

o conhecimento do perfil demográfico, clínico e epidemiológico da população 

atingida, possibilitando a implementação de estratégias de saúde pública que 

alterem o quadro sanitário atual, resolvem: 

 

Art. 1º  Disponibilizar, no âmbito da atenção básica, instrumento de 

cadastro e acompanhamento dos portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus, SIS-HiperDia,  para utilização pelos municípios. 
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Art. 2º  É de responsabilidade da Secretaria de Políticas de Saúde, o 

acompanhamento das informações a partir do instrumento disponibilizado em 

articulação com o Datasus, cabendo  ainda o estabelecimento de rotinas que 

garantam o fornecimento contínuo dos medicamentos padronizados a todos os 

pacientes cadastrados no SIS-HiperDia,   

. 

                         Art. 3º  O instrumento de gestão ora instituído, tem, entre as demais 
funções, interface com a Secretaria Executiva, fornecendo arquivo de periodicidade 
mensal que 

garantirá o conhecimento dos quantitativos de medicamentos prescritos 

em cada município para todos os pacientes cadastrados e acompanhados no âmbito 

da atenção básica. 

 

Art. 4º  Estabelecer, através do SIS-HiperDia,  , o processo de 

acompanhamento pelo nível federal do quantitativo de portadores de hipertensão 

arterial e diabetes mellitus cadastrados por município, de forma a garantir o envio 

dos medicamentos, a capacidade assistencial e cobertura populacional destas 

doenças no âmbito da atenção básica, de acordo com o previsto na NOAS – SUS 

01/02, para estas áreas estratégicas. 
 

Art. 5º  O gestor municipal para integrar o Programa Nacional de 

Assistência Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus  deverá 

assinar o Termo de Adesão, responsabilizando-se por integrar o programa de 

assistência farmacêutica, cadastrar e acompanhar os portadores dessas doenças, 

de forma a assegurar aos pacientes cadastrados o recebimento dos medicamentos 

padronizados prescritos. 
 

Art. 6º  O Termo de Adesão, Anexo a essa portaria,  está  disponível no 

site da Secretaria de Políticas de Saúde, a quem cabe a responsabilidade da 

publicação dos municípios que aderirem ao programa. 
 

Art. 7º  O Termo de Adesão do município deverá ser encaminhado à 

Coordenação Nacional do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão  
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Arterial e ao Diabetes Mellitus/Programa Nacional de Assistência 

Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, pelo correio para o 

endereço Esplanada dos Ministérios, Ministério da Saúde, Bloco G, 6º andar, sala 

630, Brasília, DF, CEP 70058-900, ou pelo fax – 0XX-61-2260434. 
 

Art. 8º  Os medicamentos a serem fornecidos aos pacientes 

cadastrados são os descritos a seguir, definidos pelo Comitê Técnico Nacional do 

Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus: 

Captopril 25mg, Propranolol 40mg, Hidroclorotiazida 25mg, Glibenclamida 5mg, 

Metformina 850mg, e insulina. 
 

Art. 9º  O Ministério da Saúde fornecerá, de forma gradual e obedecido 

o cronograma de distribuição, a partir de maio de 2002, quantitativo dos 

medicamentos necessários para o tratamento dos pacientes cadastrados pelos 

municípios. 

§ 1º  De acordo com a população residente, os municípios deverão 

atingir os percentuais de cadastramento conforme a tabela abaixo, após 180 dias da 

publicação do termo de adesão no Diário Oficial.  

População Residente Percentual de pacientes cadastrados 

Até 30.000 habitantes                       80% 

De 30.001 até 100.000 habitantes  60% 

De 100.001 até 500.000 habitantes  40% 

De 500.001 e mais habitantes             30% 

 

 § 2º  No período de cento e vinte dias após a publicação do termo de 

adesão o município deverá apresentar tendência crescente no número de pacientes 

cadastrados no SIS-HiperDia,  de forma a, em doze meses, atingir o total de 

pacientes de acordo com o quantitativo informado no referido Termo. 
 

§ 3º  Os municípios que não cadastrarem o total de pacientes 

informados após doze meses de sua adesão serão avaliados pelas Secretarias 

Estaduais de Saúde que enviarão relatório conclusivo para a Coordenação Nacional 

do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes 

Mellitus, sobre o cumprimento dos compromissos com a atenção à saúde nas áreas 

estratégicas de Controle da Hipertensão Arterial e do Diabetes Mellitus. 

56 
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Art. 10  O instrumento de cadastro e acompanhamento dos portadores 

de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, Sishiperdia, assim como o Termo de 

Adesão, encontram-se disponíveis para download no endereço eletrônico 

http://www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/cnhd/dados/home.htm  

e na BBS/MS, área de conferência 25, Hiperdia. 

 

Parágrafo único.  Os municípios que dispuserem de internet devem 

preencher o Termo de Adesão no formulário disponibilizado no site indicado no 

caput deste artigo, ficando sob a responsabilidade da Secretaria de Políticas de 

Saúde a avaliação do processo de recebimento e certificação. 

 

  Art. 11  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Silvandira de Fátima da Silva Paiva Fernandes 
Secretária Executiva, Substituta 
 

Cláudio Duarte da Fonseca 

Secretário de Políticas de Saúde 
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ANEXO da Portaria Conjunta nº 02, de 05/03/2002 

 

Termo de Adesão ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para 
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

 

1. Nome do município 

  

2. Código do município no IBGE 

  

3. Condição de gestão do município 

  

4. Endereço da Secretaria Municipal de Saúde 

  

5. Telefone para contato 

  

6. e-mail (se houver) 

  

7. Técnico responsável pelo programa no município 

  

8. Número total estimado de pacientes portadores de Hipertensão Arterial no 
município 

  

9. Número de pacientes portadores de Hipertensão Arterial cadastrados até esta 
data (formas próprias de cadastramento já utilizadas pelo município ou de acordo 
com o resultado da campanha de detecção) 

  

10. Número total estimado de pacientes portadores de Diabetes Mellitus 

  

11. Número de pacientes portadores de diabetes mellitus cadastrados até esta data 
(formas próprias de cadastramento já utilizadas pelo município ou de acordo 
com o resultado da campanha de detecção) 

  

12. Local e data 

  

13. Assinatura do gestor municipal
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Anexo 4 

 

         Planilha 1. Matriz para pontuação dos resultados intermediários.
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Anexo 5 

QUESTIONÁRIO 

PROJETO: ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS (SIS-HiperDia) EM MUNICÍPIOS 
SELECIONADOS DA BAHIA – 2013 
 
         Com o objetivo de identificar aspectos relacionados ao contexto da implantação do SIS-
HiperDia, solicitamos responder às seguintes perguntas: 
 

1. Qual o regime de contratação dos profissionais da atenção básica? 
 Servidor público municipal efetivo (   )   Servidor terceirizado (   )  Contratação 

temporária (   ) 
 Outros __________________________________________________________ 

2. Foi definido coordenador específico para o HiperDia? 
 Sim (   )    Não (   ) Se não, quem respondia pelo gerenciamento do Programa? 

3. Os dados e as informações do SIS-HiperDia foram utilizados nas pactuações e 
planos do município? 

 Sim  (   )    Não (   )   

4. Capacitações em relação ao SIS-HiperDia foram realizadas? 
 Sim  (    )    Não   (   Em caso afirmativo, qual foi o público alvo? 
 __________________________________________________________ 

5. As ações do Programa HiperDia foram contempladas no plano municipal de saúde? 
 Sim (   )    Não (   )  Em parte (   ) 
     
6. Os equipamentos de informática eram compatíveis com os critérios para instalação 

do SIS-HiperDia?    
 Sim (   )    Não (   )  Em parte (   ) 

7. Com que periodicidade eram elaborados os relatórios sobre o número de pacientes 
cadastrados/acompanhados no sistema? 

 Semanal (   )  Quinzenal (   )  Mensal (   ) Não eram elaborados (    ) 
 Outros __________________________________________________________ 

8. Quantas unidades básicas o município possui? _______________; em quantas foi 
implantado o HiperDia? 

9. Com relação à operacionalização do SIS-HiperDia no município preencha o quadro 
abaixo: 

 
FACILIDADES DIFICULDADES 

  

 
    Responsável pelo preenchimento:     _____________________________________________ 

    Cargo/função: ______________________________________________________________ 
       
     Data: ____ / ____2014 
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Anexo 6 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado (a) Senhor (a):  

O (A) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa 
ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS (SIS-HiperDia) EM MUNICÍPIOS 
SELECIONADOS DA BAHIA – 2013. Caso concorde, favor assinar ao final do documento. 
Sua participação não é obrigatória e poderá desistir de participar e retirar seu consentimento 
a qualquer momento. Sua recusa não trará prejuízo algum à sua relação com a 
pesquisadora ou com a instituição, não haverá gasto algum e também não receberá 
pagamento por participar deste estudo. O objetivo do estudo é analisar o processo de 
implantação do sistema de cadastro e acompanhamento de hipertensos e diabéticos (SIS-
HiperDia) em municípios selecionados no estado da Bahia. Sua participação consistirá em 
preencher o questionário e a planilha e responder às perguntas que abordam as atividades 
realizadas para o cadastramento e acompanhamento dos hipertensos e diabéticos no 
sistema de informação SIS-HiperDia. 

Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado e poderá contribuir para a 
implantação de políticas públicas voltadas à atenção dos hipertensos e diabéticos na 
atenção básica dos municípios. Solicitamos que este termo seja apresentado ao gestor 
local, de maneira a evitar constrangimentos quanto às informações a serem prestadas. Sua 
privacidade será garantida pelos pesquisadores responsáveis. Os participantes da pesquisa 
não serão identificados em momento algum, mesmo quando os resultados desta pesquisa 
forem divulgados.  

Eu, ________________________________________declaro que li as informações contidas 
neste documento, fui devidamente informado (a) pela pesquisadora Edna Pereira Rezende 
dos objetivos e da metodologia do estudo, de que não haverá custos/reembolsos aos 
participantes, da confidencialidade e concordo em participar da pesquisa. Foi-me garantido 
que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer 
penalidade. Declaro ainda que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento. 

____________, de _________ de 2014. 

________________________________________________ 

Assinatura/RG/CPF 

 
Edna Pereira Rezende 

  
Luis Eugênio Portela Fernandes de Souza 

Pesquisadora                                                              
Mestranda em Saúde Coletiva 

ISC/UFBA 

 Orientador ISC/UFBA 

 
 
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, contatar os responsáveis pelo estudo por meio do e-
mail: dantdiveprezende@gmail.com / Tel: (71) 3116-0045 / 0052. 
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