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INTRODUÇÃO 
 

O território Vila Sion situa-se na região oeste do município de Montes 

Claros, MG, e apresenta-se distribuído em oito microáreas, com 1004 

famílias cadastradas. Os principais problemas de saúde identificados 

são etilismo, uso de drogas ilícitas, doenças sexualmente 

transmissíveis e doenças crônico-degenerativas, particularmente, o 

Diabetes Mellitus, que se apresenta  como foco do estudo .  

 

JUSTIFICATIVA  
 

O Diabetes Mellitus é considerado um problema de saúde pública 

mundial devido a sua alta taxa de incidência e prevalência e pela taxa 

de mortalidade que aumentam com a idade. O Diabetes pode ser 

definido como níveis glicêmicos elevados no organismo, implicando 

num déficit de glicose no interior da célula, causando inúmeras 

consequências a nível micro e macrovascular.  Observamos que, 

cerca de 80% dos diabéticos do território de Vila Sion estão sem o 

controle glicêmico adequado,  e este fato aumentou o número de 

casos de internações por causas diretas (taxa relativa), ou ligadas 

indiretamente ao diabetes (secundário a complicações). 

 

OBJETIVOS 
 

•Propor plano de intervenção para sensibilizar os usuários com 

Diabetes Mellitus, assistidos pela Equipe de Saúde da Família Vila 

Sion, sobre a importância do controle terapêutico da Diabetes 

Mellitus. 

 

•Otimizar o cuidado com o paciente diabético através da capacitação 

dos profissionais da equipe de saúde. 

 

MÉTODO 
 

Foi realizado o Planejamento Estratégico Situacional junto a equipe 

da Unidade Básica de Saúde, priorizando a intervenção do Diabetes 

Mellitus na comunidade. Elaborou-se um plano de ação que 

viabilizasse a otimização do cuidado com o paciente diabético 

através da capacitação dos profissionais; obtenção de níveis 

glicêmicos adequados para controle da doença; além de ampliar o 

conhecimento sobre a doença pelos pacientes e familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OTIMIZAÇÃO DE TERAPÊUTICA APLICADA EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS 

CADASTRADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA VILA SION MONTES CLAROS – MINAS 

GERAIS 
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RESULTADOS 

CONCLUSÃO 
 

A elaboração do plano de ação apresenta estratégias que 

visam a melhoria do processo de trabalho dos 

profissionais da Unidade Básica de saúde através da 

capacitação, além de, aprimorar o entendimento sobre a 

Diabetes por parte do usuário e de seus cuidadores, 

influenciando de forma positiva na adesão ao tratamento. 

 

NÓ 

CRÍTICO 

OPERAÇÃO

/ 

PROBLEMA 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

PRODUTOS 

ESPERADO

S 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

Hábitos de 

vida 

Mais saúde 

Modificar 

hábitos e 

estilo de vida. 

Reduzir o 

número de 

sedentários e 

obesidade. 

Programa de 

caminhada 

comunitária. 

Organizacional: propor 

caminhada e 

acompanhamento 

periódico por medidas 

antropométricas. 

Cognitivo: informações 

sobre o tema e 

estratégias de 

comunicação. 

Financeiro:folhetos 

educativos 

Nível de 

informa- 

ção 

Saber mais 

Melhorar o 

nível de 

informação da 

população 

sobre o 

diabetes. 

População mais 

informada sobre 

o diabetes e suas 

implicações/ 

comorbidades. 

Avaliar nível 

de informação 

da população; 

campanha 

educativa na 

unidade de 

saúde. 

Organizacional: 

organizar agenda  

Cognitivo: 

conhecimento sobre o 

tema e estratégias 

pedagógicas de 

comunicação 

Político:articulação 

intersetorial (setor da 

educação) e 

mobilização social. 

Uso 

correto da 

medicação 

Mais vida  

melhorar  

nível de 

informação da 

população e 

de cuidadores 

sobre uso da  

medicação.  

População 

informada sobre 

o uso correto das 

medicações para 

o diabetes. 

Avaliar o nível 

de informação 

da população; 

campanha de 

controle 

glicêmico; 

capacitação 

dos usuários e 

de cuidadores. 

Organizacional: 

organizar agenda e 

campanhas 

Cognitivo: 

conhecimento sobre as 

estratégias pedagógicas 

de comunicação. 

Financeiro: aquisição 

de folhetos e recursos 

audiovisuais. 

Planejamentos do Plano de Ação 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/

