
            Atenção Básica – Programa Remédio em Casa 
 

                  Boletim Informativo nº 02 – Explicando as Metas 
 
Metas do Programa Remédio em Casa, estabelecidas para inclusão de portadores de HA 
e/ou DM cadastrados e acompanhados nas Unidades de Saúde (população usuária 
exclusivamente SUS) e controlados (condições clínicas estáveis e terapia medicamentosa 
estabelecida): 
2006 – 5% dos pacientes portadores de  HA e/ou DM  (controlados)  
2007 – 7,5  dos pacientes portadores de  HA e/ou DM  (controlados)  
2008 – 10% dos pacientes portadores de  HA e/ou DM  (controlados)  
Como foi realizado o cálculo da meta global da cidade para 2006: 
População: 10.744.060 
População (usuária exclusivamente SUS – 53,8%): 5.780.304 
Segundo dados de prevalência, portadores de HA e DM na cidade (17,5%): 1.011.533 
5% controlados: 50.578. 
Seguindo a mesma linha foi calculado para cada Supervisão Técnica e Coordenadoria 
Regional de Saúde (considerando os dados de população  usuária exclusivamente SUS de 
cada CRS e a população específica de cada Supervisão Técnica) 
Algumas considerações : 
Hipertensão (HA) e Diabetes (DM) apresentam vários aspectos comuns: 
- cronicidade; 
- fatores de risco (obesidade; sedentarismo;tabagismo); 
- geralmente assintomáticos; 
- fácil diagnóstico; 
- difícil adesão ao tratamento (requer mudanças de hábitos/estilo de vida); 
-complicações que podem ser evitadas (quando precocemente identificadas e 
adequadamente tratadas). 
Segundo o Manual de HA e DM (Ministério da Saúde - 2002), a HA afeta de 11 a 20% da 
população adulta e a prevalência de DM é de aproximadamente 8%; sendo que a 
possibilidade de associação das duas doenças é da ordem de 50%. 
Inquéritos de base populacional realizados em algumas cidades do Brasil mostram a 
prevalência de HA de 22,3% a 43,9% (IV Diretrizes de HA – 2002; dados mantidos na 
publicação: V Diretrizes de HA – 2006). 
Consideramos que a prevalência para a população em geral para as duas patologias é 
aproximadamente 17,5%. 
Portanto, o grande desafio dos serviços de saúde é identificar, diagnosticar e oferecer 
condições de tratamento para os portadores, pela alta prevalência na população e pelo 
grau de complicações e incapacidades que provocam. 
Quando a SMS/SP iniciou o Programa Remédio em Casa, em julho de 2005, como não 
havia dados disponíveis de cadastramento e identificação de portadores na cidade 
(somente algumas regiões mantinham estes dados atualizados), as metas foram 
estabelecidas, levando em consideração os dados de prevalência para a população em geral 
(17,5%) e a população exclusivamente SUS (dados de população de 2005 - CEInfo) de cada 
CRS/ST. As metas também levaram em consideração que a organização dos serviços 
permitirá o acesso ao diagnóstico e ao tratamento a um número maior de portadores; pois 
também é conhecido através de estudos que aproximadamente 50% dos portadores 
desconhecem o seu diagnóstico e conseqüentemente encontram-se sem o devido 
acompanhamento e  tratamento. 
Para os anos de 2007 e 2008, os dados populacionais (usuária exclusivamente SUS) serão 
de 2006 e 2007, respectivamente. 
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