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INTRODUÇÃO  

A Federação Internacional de Diabetes (INTERNATIONAL 
DIABETES FEDERATION, 2013) identificou que cerca 11,9 
milhões de brasileiros eram portadores da doença no ano 
de 2013, e a estimativa para o ano de 2035 é que o número 
de diabéticos aumente em 60% na região da América do Sul 
e Central. Tendo em vista o baixo número de pacientes com 
DM que são acompanhados pela Equipe Maracanã I, deu-se 
a escolha do presente trabalho. 

Melhorar, por meio de um plano de ação, o atendimento 
prestado aos usuários diabéticos atendidos pela equipe de 
saúde da família Maracanã I, Montes Claros, MG. 

OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

O presente estudo consiste em um plano de ação cujo 
problema foi determinado de acordo com o método de 
estimativa rápida que apontou o baixo número de 
diabéticos acompanhados como o problema mais 
impactante para o serviço. Elaborou-se então a proposta de 
intervenção que propõe desenvolver, no ambiente de 
trabalho, ações estratégicas de intervenção. 

METODOLOGIA  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo possibilitou um melhor entendimento da realidade 
da população coberta pela equipe Maracanã I e identificação 
de outros problemas importantes além deste aqui abordado. 
Espera-se que com este Plano de Ação a equipe Maracanã I 
consiga melhorar o atendimento aos pacientes diabéticos do 
território. O acompanhamento destes pacientes com certeza 
causará grande impacto na qualidade de vida da população 
devido às complicações que o diabetes acarreta. 

O diabetes mellitus é considerado um distúrbio metabólico 
de diferentes etiologias caracterizado por hiperglicemia e 
distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e 
lipídeos. Caracteriza-se como uma epidemia mundial e causa 
grande impacto nos sistemas de saúde. Fatores como 
envelhecimento da população, sedentarismo, dieta de baixo 
valor nutricional e obesidade contribuem com o grande 
aumento da incidência e prevalência do diabetes no país e 
no mundo. 

Problema 

prioritário 

Melhorar o atendimento prestado aos usuários 

diabéticos atendidos pela equipe de saúde da 

família Maracanã I - Montes Claros/MG 

Nó crítico 1 
Deficiência na identificação de pessoas em risco 

de desenvolver DM 

Projeto 1 Identificar fatores de risco na população geral 

Nó crítico 2 
Déficit de ações curativas, preventivas e de 

promoção em saúde 

Projeto 2 Diagnosticar e acompanhar os pacientes com DM 

Nó crítico 3 Ausência de demanda programada para diabéticos 

Projeto 3 
Implementar demanda programada para 

diabéticos 

Nó crítico 4 
Ausência de educação para a população sobre o 

diabetes 

Projeto 4 Estimular a informação sobre a doença 

Nó crítico 5 Inadequação do processo de trabalho da equipe 

Projeto 5 Adequar o processo de trabalho da equipe 


