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Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis, a exemplo da hipertensão arterial sistêmica e diabetes 

mellitus, tornaram-se um problema de saúde pública visto suas proporções epidêmicas (SANGIOVO et al., 

2016).A atenção básica possui atuação fundamental frente à essas patologias, ressaltando seu caráter 

preventivo e de promoção da saúde, em ações educativas, no diagnóstico precoce eno estímulo à 

terapêutica.Entretanto, é um desafio pensar esses vetores no espaço rural, pois, mesmo diferindo do espaço 

urbano, especialmente em função do vazio assistencial instalado, compartilham de fluxos semelhantes na 

busca por atendimento em saúde, inclusive no que tange ao deslocamento (RUIZ; SANTOS; GERHARDT, 

2016). Objetivo: Relatar a construção do projeto de intervenção que visa elaborar uma proposta de 

organização de rotinas e fluxos gerais e específicos da enfermagem no cuidado à saúde de pessoas com 

hipertensão arterial e diabetes mellitus na zona rural de Taquara-RS. Método: Durante a vivência no 

Estágio Curricular na Atenção Básica do Curso de Enfermagem da Faculdades Integradas de Taquara, 

evidenciou-se um grande número de pessoasacometidas por hipertensão e diabetes na zona rural, 

especialmente, jovens. A intervenção ocorrerá no período de maio a junho de 2017, será realizada uma 

busca na literatura científica visando compreender as peculiaridades da população rural frente à essas 

patologias. Após será comparado o recomendado na literatura com o que de fato acontece nos serviços 

rurais, visando a aplicabilidade de sistematização de fluxos e rotinas nesta realidade. Considerações: 

Estima-se fomentar melhorias desde o atendimento pela equipe de saúde até o engajamento da população 

para o autocuidado. Assim, justifica-se a necessidade de investimentos na gestão da prática clínica na 

atenção à pessoa hipertensa e/ou diabética no contexto rural, com a criação de dispositivos que assegurem 

a efetividade da atenção, fortalecendo a gestão, o serviço e melhorando as condições de vida e de saúde. 

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Acesso aos Serviços de Saúde; Saúde da População Rural.  
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