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RESUMO  

 

O diabetes mellitus é uma doença crônica, não transmissível, de difícil controle, sobretudo pela 

necessidade de mudança de hábitos de vida para obtenção de níveis glicêmicos adequados. 

Trata-se de uma doença com elevada morbimortalidade associada a distúrbios metabólicos e 

cardiovasculares em todo o mundo, e consideráveis custos em saúde pública. O objetivo deste 

estudo foi elaborar uma proposta de intervenção para estimular a adesão ao tratamento 

farmacológico e não farmacológico entre portadores do diabetes mellitus tipo II na Unidade 

Básica de Saúde Maria Alice em Feijó, Acre. Trata-se de um projeto de intervenção 

desenvolvido com base nos preceitos do planejamento estratégico situacional, em que 

inicialmente realizou-se uma estimativa rápida dos problemas, priorização destes conforme os 

critérios de transcendência, urgência e capacidade, sendo por fim definido o problema 

prioritário e a análise dos nós críticos deste. A partir da identificação de tais nós críticos, 

realizou-se a estruturação de ações de enfrentamento, adequadas aos recursos existentes, e 

peculiaridades da comunidade. Foram propostas ações de capacitação profissional da equipe de 

atenção básica, e práticas educativas com a comunidade. Espera-se com as ações propostas o 

fortalecimento do vínculo entre equipe de saúde e comunidade, bem como maior adesão ao 

tratamento e adoção de hábitos de vida saudáveis entre os portadores de diabetes mellitus 

assistidos.  

 

Palavras-chave:  Atenção Primária à Saúde. Planejamento de Assistência ao paciente. Diabetes 

mellitus 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 

Diabetes mellitus is a chronic, non-communicable disease, difficult to control, especially due 

to the need to change lifestyle habits to obtain adequate blood glucose levels. It is a disease with 

high morbidity and mortality associated with metabolic and cardiovascular disorders 

worldwide, and considerable public health costs. The objective of this study was to develop an 

intervention proposal to encourage adherence to pharmacological and non-pharmacological 

treatment among patients with type II diabetes mellitus at the Basic Health Unit Maria Alice in 

Feijó, Acre. It is an intervention project developed based on the precepts of situational strategic 

planning, in which initially a quick estimation of the problems was carried out, prioritizing them 

according to the criteria of transcendence, urgency and capacity, being finally defined the 

priority problem and the analysis of critical nodes of this. Based on the identification of such 

critical nodes, it was possible to structure coping actions, adequate to the existing resources, 

and peculiarities of the community. Professional training actions for the primary care team and 

educational practices with the community were proposed. The proposed actions are expected 

to strengthen the bond between the health team and the community, as well as greater adherence 

to treatment and adoption of healthy lifestyle habits among patients with assisted diabetes 

mellitus. 

 

Keywords: Primary Health Care. Patient Care Planning. Diabetes mellitus 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Feijó 

Feijó é um município brasileiro do estado do Acre e que de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), sua população estimada para o ano de 2019 era de 

34 780 habitantes. No sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Feijó, a localização do 

município é na região central do Acre, sendo classificado o terceiro mais populoso do estado, 

ocupando 24 202 km² de área territorial. Seus limítrofes são ao norte com o Amazonas, ao sul 

com o Peru, a leste com os municípios de Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano e a oeste com 

os municípios de Tarauacá e Jordão (FEIJÓ, 2017). 

O município de Feijó em tempos remotos teve sua terra habitada pelas tribos Jaminawás, 

Kaxinauwás e Chacauwás. Posteriormente, chegaram nordestinos à foz do rio Envira, e no ano 

de 1879, começou-se a desbravação da região, subindo os rios e igarapés, demarcando os seus 

lotes e terras e até seringais. No local, ocorreram inúmeros conflitos na selva entre os 

nordestinos e índios em decorrência desta desocupação de áreas de terras, que num futuro 

próximo se transformaram em seringais. Neste contexto, surgiu à margem esquerda do rio 

Envira, o Seringal Porto Alegre, que mais tarde originou o município de Feijó. Após alguns 

anos o seringal tornou-se um vilarejo, e em 13 de maio de 1906 foi elevado à categoria de vila 

sob a denominação de Feijó, em homenagem ao Pe. Diogo Antônio Feijó, cujo, nome que se 

conserva até hoje. A instalação do município deu-se sob o decreto 968 de 21 de dezembro de 

1938, sendo o governador do território do Acre Epaminondas Martins e o prefeito municipal 

Raimundo Augusto de Araújo o primeiro prefeito feijoense (IBGE, 2017).  

A localização do município de Feijó está à margem direita do Rio Envira, facilita o 

principal meio de escoamento de produção dos ribeirinhos. Trata-se de 5.640 ribeirinhos 

vivendo às margens do referido rio, em pequenas comunidades, geralmente localizados 

distantes do centro urbanos. Grande parte dos rios amazônicos possui o nível das águas sazonal 

(FEIJÓ, 2017). 

Quanto à economia, Feijó é um município acreano, sendo a administração pública a base 

do emprego e da renda Feijoense. Já o setor industrial se resume a pequenas indústrias de 

móveis, cerâmicas e artefatos de cimento, e a agropecuária vem tornando-se parte significativa 

dessa composição, com o cultivo de bovino nas margens das rodovias. Atualmente o acesso ao 

município é facilitado através da BR-364, ligando a capital Rio Branco à cidade de Cruzeiro do 

Sul, com a diminuição do custo de vida e melhoria dos serviços públicos (FEIJÓ, 2017). 
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1.2 O sistema municipal de saúde de Feijó 

Para prestar Atenção Primaria à Saúde (APS) em Feijó estão disponíveis oito unidades 

básicas de saúde (UBS), e cada equipe é composta por médico, enfermeiro, Agentes 

Comunitários De Saúde (ACS) e técnicos de enfermagem, sete gabinetes odontológicos em 

funcionamento com o profissional odontólogo e Técnico de Saúde bucal divididos nas seis 

unidades. Todas as UBS são disponibilizam, consulta médica, pré-natal, preventivo do câncer 

do colo uterino, teste rápido, planejamento familiar, acompanhamento dos hipertensos, 

acompanhamento de saúde do programa bolsa família, puericultura, vacinação entre e outros 

serviços que preconiza a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) e o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) As UBS trabalham com as equipes integradas complementando as 

atividades de promoção à saúde.  

É importante ressaltar que no município não disponibilizamos de especialistas, quando 

se trata de uma especialidade é feita uma tele consulta através do programa tele saúde, nos casos 

de alta complexidade esse usuário é encaminhado para o Hospital Geral de Feijó, onde o mesmo 

passa pelo atendimento e se necessário é referenciado para o município de Cruzeiro do Sul ou 

Rio Branco.  

Os diagnósticos são feitos através de exames laboratoriais e por imagens radiografia que 

são disponibilizados pelo estado através do hospital geral de Feijó, onde o município 

disponibiliza somente os profissionais do laboratório. O município realiza uma vez ao mês 

ultrassom de acordo com a solicitação médica, em relação à assistência farmacêutica, existe 

apenas uma farmácia central que dispensa medicação para toda população de Feijó. O transporte 

em saúde terrestre é realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do 

Estado, a regulação é realizada através do Tratamento Fora De Domicilio (TFD). 

Para ter acesso a todos os serviços de saúde é solicitado o cartão de identificação dos 

usuários do sistema único de saúde (SUS) tanto na atenção básica como no atendimento de 

média e alta complexidade, com o objetivo de organizar e sistematizar dados sobre o 

atendimento prestado aos usuários, já que através dele é gerado um número nacional de 

identificação que facilita o acesso à rede de atendimento. Com isso, o cartão facilita a 

comunicação entre os diversos serviços de saúde. 

Em relação ao sistema de referência e contra referência no município de Feijó, ocorre 

nos três níveis de baixa, média e alta complexidade. O atendimento se inicia nas UBS, conforme 

a necessidade e a complexidade de quadro clinico, quando necessário após passar por toda 

hierarquia inclusive pelo tele saúde, onde pode-se ter acesso a especialistas, o usuário é 
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referenciado através da regional que é o município de Cruzeiro do Sul. No entanto, é comum 

não se receber as informações consistentes ou justificativas do serviço de contra referência, 

ocorrendo falta de comunicação entre os responsáveis pela regulação ou pelo próprio 

profissional especialista, reduzindo a garantia ao cidadão do acesso aos serviços do sistema 

público de saúde, e não cumprindo com o direito do usuário do SUS, sendo este um problema 

em relação ao sistema municipal de saúde pela falha de comunicação entre os responsáveis 

envolvidos. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

O bairro do Esperança possui cerca de 1.700 habitantes e está localizado próximo a área 

central do município. Há aproximadamente 26 anos atrás, o bairro do Esperança era 

considerado zona rural, e em consequência do desenvolvimento e crescimento populacional e 

avanço do comércio tornou-se bairro de Feijó. Atualmente a maioria da população trabalha 

como diarista ou empregada doméstica, pois existe grande número de feijoenses 

desempregados.  

Em relação à estrutura do saneamento básico do bairro do Esperança, pode considerar 

que deixa a desejar, principalmente no que se refere ao esgoto sanitário. Além disso, parte das 

famílias ainda vive em moradias consideravelmente precárias, embora no setor de educação das 

crianças a escola municipal de educação infantil Francisca Moreira da Silva, presta serviços às  

crianças do bairro e de bairros vizinhos. Possui ainda uma Igreja Católica, Renovação 

Carismática e várias outras Igrejas Evangélicas como, Assembleia de Deus, Deus e Amor, 

Filadélfia entre outras. Neste bairro, trabalha a equipe de saúde da UBS Maria Alice. 

No que se refere aos determinantes sociais de saúde, percebe-se que há o baixo estrato 

social, desemprego, pobreza, e exclusão social que são grandes obstáculos para garantir à 

comunidade uma condição de saúde e qualidade de vida adequados. Também devem ser citados 

os determinantes ambientais, como a baixa qualidade da água, esgoto não tratado, e baixa 

qualidade do ar, as ruas não pavimentadas, e grande concentração de poluentes atmosféricos 

por queima irregular de lixo, entre outros fatores. Em relação aos determinantes de estilos de 

vida, pode-se inferir que a alimentação inadequada, baixa adesão às atividades físicas regulares, 

bem como elevado índice de tabagismo e etilismo acabam por impactar negativamente a 

condição de saúde da comunidade. 
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1.4 A Unidade Básica de Saúde Santa Rita 

A UBS Maria Alice foi inaugurada em junho de 2010 e está localizada na rua Antônio 

Barroso Braga no bairro Esperança. Atualmente, o atendimento está sendo realizado em uma 

casa alugada, relativamente nova, adaptada para ser uma unidade de saúde. Sua área pode ser 

considerada inadequada considerando a demanda e a população atendida, embora o espaço 

físico seja muito bem aproveitado. A área destinada a recepção é pequena, razão pela qual nos 

horários de pico que ocorre no período da manhã cria tumulto na unidade. Além da falta de 

estrutura, que é um fator dificultador deste processo de trabalho da equipe, falta cadeiras para 

os usuários, e ocorre muita gente aguardando o atendimento em pé. Não existe sala de reuniões, 

sala para curativo, sala para observação e pia no consultório médico. Por outro lado, há a 

informação de que a unidade irá passar por uma reforma, pois o prédio é antigo e vem 

funcionando em situação precária. 

Muitas vezes, os usuários comparecem na madrugada à unidade de saúde para se 

organizarem em filas para o recebimento de fichas e conseguirem atendimento. Desta forma, 

percebe-se que a acessibilidade também é prejudicada, pois a equipe ainda não conseguiu 

mostrar seu processo de trabalho embora procure atender aos requisitos básicos do SUS. Dessa 

forma, percebe-se grande resistência dos profissionais em realizar mudanças para melhorar a 

qualidade assistencial.  

A equipe direciona seus processos para cumprir as metas do Plano Municipal de Saúde, 

e também busca estabelecer mensalmente metas que se adequem especificamente às 

necessidades da comunidade.  

 

 1.5 A Equipe de Saúde da Família 01, da UBS Família Maria Alice 

 

A equipe de saúde da família Maria Alice está composta por: um enfermeiro, um 

médico, um odontólogo, um técnico de saúde bucal, dois técnicos em enfermagem e cinco ACS. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde  

 

A unidade de saúde funciona das 7:00 horas às 17:00 horas. A maior parte da 

comunidade é dependente das ações da unidade de saúde, não possuindo acesso à planos 

privados de saúde. Compreendido nesse intervalo de atendimento há também as visitas 

domiciliares, que são realizadas na área de abrangência da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). 
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1.7 O dia a dia da equipe 01 da Unidade de Saúde Família Maria Alice 

 

No dia a dia da equipe de saúde 01 da UBS Maria Alice, o tempo está ocupado quase 

que exclusivamente com atendimento da demanda espontânea e com atendimento de alguns 

programas, como: imunizações, pré-natal, puericultura, exame preventivo do câncer do colo 

uterino (PCCU) e  atendimento a hipertensos e diabéticos que ocorre toda sexta-feira pela parte 

da manhã. 

A equipe realiza o planejamento e avaliação das ações a serem ofertadas à população 

reunindo a equipe após ouvir a comunidade, líderes comunitários. Esses dados são colhidos 

durante as consultas, visitas domiciliares realizadas pelo médico, enfermeiro e ACS que permite 

à equipe caminhar pelo território e identificar as reais dificuldades enfrentadas pela população 

da área de abrangência. 

Como a unidade está sob nova coordenação, foram detectados alguns problemas em 

relação ao cadastramento das famílias, que não estavam sendo realizados da forma correta pelos 

ACS, alguns não realizam ao menos uma visita domiciliar ao mês, levando com isso a uma falta 

de comunicação entre a população e a equipe de saúde. Espera-se que este problema já esteja 

sendo resolvido com interferência da nova coordenação e trabalho em equipe, mostrando seu 

trabalho que é muito importante para o desenvolvimento de estratégias para a comunidade. 

São realizados ainda ações educativas tanto na UBS, quanto nas escolas da comunidade. 

Existem grupos operativos para gestantes, tabagistas (embora não esteja em pleno 

funcionamento), diabéticos e hipertensos. As ações de educação permanente não ocorrem com 

muita regularidade, o que interfere diretamente na qualidade da assistência prestada. 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro passo) 

 

Após discussão com equipe de saúde, e membros da comunidade, foram identificados cinco 

problemas principais passíveis de intervenção, descritos em seguida. 

• Baixa adesão ao tratamento por usuários hipertensos. 

• Baixa adesão ao tratamento por usuários portadores de Diabetes Mellitus Tipo II. 

• Elevado número de usuários com  doenças cardiovasculares. 

• Baixo conhecimento dos usuários diabéticos sobre sua doença e complicações. 

• Elevada incidência de gravidez na adolescência. 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

No quadro 1, abaixo está apresentada a classificação dos problemas enumerados, 

conforme os critérios de magnitude, urgência e capacidade de enfrentamento. Tal classificação 

foi realizada pelos profissionais atuantes na UBS Maria Alice. 

 

Quadro 1: Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da comunidade 

adscrita à equipe de Saúde da Unidade Básica de Saúde Maria Alice, município de Feijó, estado do Acre, 

2019. 

Problemas Magnitude 

(Importância) 

Urgência* Capacidade de 

Enfrentamento 

Ordem de 

Priorização 

Baixa adesão ao tratamento por 

usuários hipertensos 

Alta 07 Parcial 3 

Baixa adesão ao tratamento por 

usuários portadores de Diabetes 

Mellitus Tipo II 

Alta 08 Parcial 2 

Elevado número de usuários 

com Doenças cardiovasculares 

Alta 03 Parcial 5 

Baixo conhecimento dos 

usuários diabéticos sobre sua 

doença e complicações 

Alta 10 Dentro 1 

Elevada incidência de gravidez 

na adolescência 

Alta 02 Parcial 4 

Fonte: autoria própria (2020) 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 

 

Selecionou-se assim, a baixa adesão ao tratamento por usuários portadores de Diabetes Mellitus 

Tipo II, como prioritário e para se propor uma proposta de intervenção. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Durante consultas e atendimentos aos usuários da UBS Maria Alice em Feijó, Acre, que 

são portadores de diabetes mellitus tipo 2, percebeu-se o baixo conhecimento dos diabéticos 

sobre sua doença e ainda complicações, e consequentemente, dos riscos associado à doença. 

Além disso, muitos usuários buscam os serviços da equipe descompensados e quando arguidos 

demonstram claramente a interrupção do tratamento medicamentoso, sedentarismo, tabagismo 

e etilismo, e demais condutas denotando falta de adequada adesão ao tratamento proposto. Além 

disso, existe uma parcela que já possui a doença e enfrenta suas consequências demandando 

cuidados dos profissionais da equipe. 

Neste contexto, o projeto de intervenção aqui proposto se justifica pela necessidade de 

aumentar o conhecimento dos usuários com diabetes sobre sua doença, e consequentemente 

estimular maior adesão ao tratamento e abandono dos hábitos deletérios. 
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3 OBJETIVO 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar uma proposta de intervenção para estimular a adesão ao tratamento farmacológico e 

não farmacológico entre portadores do Diabetes Mellitus Tipo II na UBS Maria Alice em Feijó, 

Acre. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Melhor capacitar a equipe de saúde para ações educativas. 

• Orientar os diabéticos quanto ao autocuidado e prevenção de complicações. 

• Estimular a adesão ao tratamento medicamentoso e ao não medicamentoso. 

• Estimular o portador do diabetes a realizar atividades físicas. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho descrito, foi utilizada a metodologia de Planejamento 

Estratégico Simplificado (PES), através de coleta de informações contidas nos registros da 

UBS, da população adscrita à UBS Maria Alice, no município de Feijó, Acre. As informações 

foram coletadas através da revisão de prontuários, análise de dados e cadastro, bem como 

entrevista com informantes-chave da comunidade como o líder comunitário e moradores mais 

antigos do bairro. Após a coleta inicial de informações, realizou-se durante a reunião dos 

profissionais da equipe de Saúde para uma votação, onde foram selecionados os problemas 

considerados como prioritários para a população. A seleção do problema a ser enfrentado, foi 

realizada a partir da análise da viabilidade, importância do problema, relevância deste, e 

governabilidade e capacidade de enfrentamento pela equipe de saúde naquele momento 

(FARIA; CAMPOS, SANTOS, 2018).  

Para subsidiar o embasamento teórico deste trabalho, foi realizada uma revisão da 

literatura sobre o tema nas seguintes bases de dados como a Biblioteca Virtual de Saúde( BVS), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online(SciELO) e  manuais de atenção à saúde redigidos pelo Ministério da 

Saúde, utilizando critérios de inclusão e descritores predefinidos, que são: Atenção Primária à 

Saúde; Planejamento de Assistência ao paciente e Diabetes mellitus. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Diabetes Mellitus e seu impacto na saúde 

 

O Brasil atualmente vivencia uma transição demográfica em que se observa um aumento 

do número de indivíduos idosos, e alterações no perfil de morbimortalidade da população, com 

o aumento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e redução da prevalência e 

mortalidade por doenças infecciosas (OTTAVIANI et al., 2019). De acordo com Borba et al. 

(2019) o aumento da expectativa de vida é resultante das melhoras condições sanitárias, bem 

como da melhoria de acesso aos serviços de saúde. Entretanto, os pesquisadores ressaltam que 

a rede assistencial, ainda não está preparada para este novo perfil epidemiológico e 

demográfico. Dentre as DCNT, o diabetes mellitus (DM) e a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), são descritas como as doenças de maior prevalência, com elevado impacto na 

mortalidade por causas cardiovasculares (ROSSANEIS et al., 2019). 

Segundo a Federação Internacional de Diabetes, o DM pode ser caracterizada por uma 

manutenção dos níveis elevados de glicemia acarretando em danos microvasculares, como 

neuropatias e retinopatias. A complexidade na definição do DM pode ainda ser caracterizada 

como um transtorno metabólico de origem heterogênea que provoca alterações importantes na 

produção de carboidratos, proteínas e gorduras resultante de falhas na liberação de insulina pelo 

pâncreas ou ainda de falhas no seu mecanismo de ação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2018).  

O DM pode resultar de uma variedade de condições que resultam em hiperglicemia, a 

qual pode ser proveniente de transtornos heterogêneos tanto genéticos (insuficiência na 

produção de insulina) quanto clínicos (resistência a ação da insulina). Pode acarretar sérios 

danos a alguns órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, vasos sanguíneos e coração. Hoje se 

sabe que a prevenção de complicações microvasculares do DM envolve o controle glicêmico e 

redução dos níveis pressóricos. Sua presença é importante fator de risco cardiovascular, 

merecendo cuidados especiais dos profissionais de saúde (PAIVA; BERSUDA; ESCUDER, 

2006; OLIVEIRA; CORREA, 2012). 

O DM pode ser ainda classificada em subtipos que são facilmente confundidos. O DM 

tipo 1 atinge principalmente adolescentes e crianças com Índice de Massa Corpórea (IMC) 

dentro dos padrões de normalidade. Desenvolve-se de forma abrupta e é definida como um 

processo de autodestruição das células beta do pâncreas acarretando na deficiência da produção 
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de insulina, isto é, a administração de insulina é imprescindível para evitar quadros de 

cetoacidose nesses pacientes. Já o DM tipo 2 está relacionada a um processo de resistência à 

ação da insulina no organismo que se desenvolve de forma insidiosa e paulatina em pacientes 

com histórico de obesidade. Há ainda o subtipo classificado como Diabetes Gestacional, onde 

os níveis de glicemia são mantidos elevados durante a fase de gravidez (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2010).  

De acordo com a literatura existem três tipos principais de diabetes. O Diabetes Tipo 1 

foi descrito inicialmente em asiáticos e africanos, sendo geralmente uma doença abrupta, 

acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso. Na maioria dos casos, 

a hiperglicemia é acentuada, evoluindo rapidamente para cetoacidose, especialmente na 

presença de infecção ou outra forma de estresse. Assim, o traço clínico que mais define o Tipo 

1 é a tendência à hiperglicemia grave e cetoacidose (MARASCHIN et. al., 2010). 

O termo “Tipo 1” indica o processo de destruição da célula beta que leva ao estágio de 

deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir 

cetoacidose. A destruição das células beta é geralmente causada por processo autoimune (Tipo 

1 autoimune ou Tipo 1A), que pode ser detectado por autoanticorpos circulantes como 

antidescarboxilase do ácido glutâmico (anti-GAD), anti-ilhotas e anti-insulina. Em menor 

proporção, a causa é desconhecida (Tipo 1 idiopático ou Tipo 1B). A destruição das células 

beta em geral é rapidamente progressiva, ocorrendo principalmente em crianças e adolescentes 

(pico de incidência entre 10 e 14 anos), mas pode ocorrer também em adultos (BRASIL, 2013).  

O Diabetes Mellitus Tipo II é o tipo mais comum de diabetes, representando cerca de 

90% dos casos. Segundo Silva et. al. (2011) no Brasil sua incidência é maior em adultos com 

idade superior a 40 anos. Contudo, com o aumento do percentual de obesos em faixas etárias 

mais jovens, tem-se observado uma elevação do número de DM Tipo II em crianças e 

adolescentes. 

O DM Tipo II costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos. Manifesta-se, em 

geral em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar de DM Tipo 2. 

No entanto, com a epidemia de obesidade atingindo crianças, observa-se um aumento na 

incidência de diabetes em jovens, até mesmo em crianças e adolescentes (GROSS et al., 2002). 

O termo “Tipo 2” é usado para designar uma deficiência relativa de insulina, isto é, há 

um estado de resistência à ação da insulina, associado a um defeito na sua secreção, o qual é 

menos intenso do que o observado no diabetes Tipo 1. Após o diagnóstico, o DM Tipo 2 pode 

evoluir por muitos anos antes de requerer insulina para controle. Seu uso, nesses casos, não visa 

evitar a cetoacidose, mas alcançar o controle do quadro hiperglicêmico. A cetoacidose nesses 
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casos é rara e, quando presente, em geral é ocasionada por infecção ou estresse muito grave. A 

hiperglicemia desenvolve-se lentamente, permanecendo assintomática por vários anos 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010).  

O terceiro tipo, diabetes gestacional, é caracterizado por um estado de hiperglicemia, 

menos severo que o diabetes Tipos 1 e 2 detectado pela primeira vez na gravidez. Geralmente 

se resolve no período pós-parto e pode frequentemente retornar anos depois. Hiperglicemias 

detectadas na gestação que alcançam o critério de diabetes para adultos, em geral, são 

classificadas como diabetes na gravidez, independentemente do período gestacional e da sua 

resolução ou não após o parto. Sua detecção deve ser iniciada na primeira consulta de pré-natal 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010). 

A população mundial vem ganhando peso nas últimas décadas, com um aumento 

conjunto do sedentarismo, tais fatores parecem ser decisivos para o aumento da incidência de 

DM tipo II. No Brasil, estudos recentes indicam que a taxa de prevalência está em torno de 

7,6% da população. Embora sejam dados referentes à todos os tipos de diabetes acredita-se que 

juntamente com os demais subtipos a ocorrência do DM tipo II também tenha aumentado, 

gerando uma grande preocupação por seus riscos potenciais (CHAVES et. al., 2013). 

Os objetivos do tratamento do DM são dirigidos para se obter uma glicemia normal 

respeitando a sua variação em jejum entre 70 mg/dl e 110 mg/dl. De acordo com Scain et al. 

(2013) fazem parte do tratamento do Diabetes Mellitus um plano alimentar adequado, a prática 

regular de atividade física, utilização quando necessário de medicamentos e hipoglicemiantes 

orais, além de um rastreamento adequado com monitoramento, detecção e tratamento das 

complicações crônicas do DM. Entretanto, é importante destacar, que qualquer ação só será 

efetiva com a compreensão do DM pelo portador, e com a motivação deste para se tratar. 

A Organização Mundial da Saúde em 2003 afirmou que o Brasil tem possibilidades de 

ocupar a sexta posição no ranking de países com maior quantidade de indivíduos acometidos 

por DM até o ano de 2030, com uma prevalência de 11,3%. Esses dados são sustentados devido 

ao estilo de vida da população, assim como hábitos alimentares inadequados e sedentarismo 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009).  

 

5.2 Riscos associados ao DM e seu manejo na Atenção Primária  

 

Santos et al. (2015) associam ainda de forma precisa o desenvolvimento do DM com 

riscos cardiovasculares e retinopatias. As complicações relacionadas ao DM são desencadeadas 
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devido aos fatores genéticos e também aos distúrbios metabólicos. Nefropatia diabética, 

retinopatia, neuropatia e pé diabético são exemplos das principais consequências de uma doença 

mal administrada.  

Segundo  o Manual do Pé Diabético, do Ministério da Saúde, pode-se definir como 

“situação de infecção, ulceração ou também destruição dos tecidos profundos dos pés, associada 

a anormalidades neurológicas e vários graus de doença vascular periférica, nos membros 

inferiores de pacientes com diabetes mellitus”. 

Por ser considerado um problema de saúde pública importante, os custos gerados para 

o sistema são surpreendentes e preocupantes, visto que a tendência é que os números de pessoas 

acometidas por esta doença cresçam com o passar dos anos, inflando de forma significativa a 

rede de atendimento e concomitantemente reduzindo a qualidade de vida da população. Nessa 

perspectiva é que os protocolos para o cuidado do DM foram implementados aos serviços 

públicos de saúde, reiterando a importância de ações efetivas de prevenção, identificação 

precoce e manejo adequado desses pacientes, bem como, na redução de danos das complicações 

causadas. (SALCI; MEIRELLES; SILVA, 2017). 

Iquize et al. (2016) relatam acerca da importância de uma educação continuada no 

processo de saúde-doença do DM, já que o tratamento é gerenciado pelo próprio doente. Além 

da necessidade de administração de insulina, é importante ainda esclarecer a respeito da 

restrição alimentar que impacta significativamente na evolução clínica da doença, bem como a 

prática de atividade física regular.  

Marques et al. (2019) afirmam que estimativas mundiais indicam que atualmente 

existem cerca de 397 milhões de indivíduos com DM, sendo que a expectativa é de que até 

2035 este número chegue à 471 milhões de pessoas acometidas. Somente no Brasil, acredita-se 

que até o ano de 2030 a cifra de diabéticos chegue à 16.3 milhões de indivíduos (ROSSANEIS 

et al., 2019). 

Tonetto et al. (2019) referem um número ainda maior de diabéticos no mundo. 

Conforme os pesquisadores, estudos de 2017 apontaram para mais de 425 milhões de 

diabéticos, sendo que aproximadamente 80% deste número vive em países ainda em 

desenvolvimento.  

De acordo com Rossaneis et al. (2019, p.998) o DM pode ser compreendido como “um 

grupo de distúrbios metabólicos caracterizados por defeitos na síntese e/ou ação da insulina, o 

que gera um estado de hiperglicemia constante.” O estado hiperglicêmico, por sua vez está 

associado à uma série de complicações cardiovasculares e metabólicas, como acidente vascular 
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encefálico, insuficiência renal, doenças cardiovasculares e déficits de cicatrização, que 

promovem a ocorrência de feridas crônicas (TONETTO et al. 2019).  

Marques et al. (2019) ressaltam que diante da magnitude do problema do DM, é 

essencial estabelecer ações de prevenção da doença, promoção da saúde, e entre os diabéticos, 

estruturar ações educativas capazes de orientar tais usuários a um melhor cuidado em saúde, e 

adoção de hábitos saudáveis. Cortez et al. (2018) referem que o DM é um grande desafio em 

saúde pública por sua alta prevalência e baixo controle. Acredita-se que para a redução da 

morbimortalidade associada, o primeiro passo é justamente garantir a maior adesão ao 

tratamento, melhora do acompanhamento e rastreamento destes usuários, bem como a 

promoção de hábitos saudáveis nesta população. 

Neves et al. (2018) pontuam em seu estudo que o manejo do DM no Brasil, fica sob 

responsabilidade principalmente da Atenção Primária à Saúde, devendo tal nível assistencial 

promover ações de prevenção, busca ativa, educação em saúde e acompanhamento adequados 

dos usuários acometidos. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Baixo conhecimento dos usuários diabéticos 

sobre sua doença e complicações”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do PES 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

No quadro 2 são apresentados os dados existentes sobre o problema priorizado. Verifica-se que 

embora haja 105 usuários portadores de DM na área adscrita, somente 24,76% destes 

apresentam adesão adequada ao tratamento. 

 
Quadro 2: Descrição do problema selecionado na UBS Maria Alice, Feijó, Acre. 

Descrição Número registrado Fonte dos dados 

Número de Diabéticos 

cadastrados 

105 Sistema de Informações da 

Atenção Básica - SIAB 

Número de diabéticos com 

neuropatia já instalada 

32 Dados da equipe 

Número de diabéticos com 

adesão adequada ao tratamento 

26 Dados da equipe 

Número de diabéticos com “pé 

diabético” 

18 Dados da equipe 

 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

De acordo com Winkelmann e Fontela (2014) a DM já é considerada um grave problema de 

saúde pública, visto que a patologia desencadeia elevada morbimortalidade, redução da 

produtividade, menor sobrevida dos portadores e grave comprometimento da qualidade de vida 

como um todo. A Internacional Diabetes Federation (IDF, 2012) estima que em 2030 haverá 

cerca de 552 milhões de indivíduos com DM em todo o mundo. Tal patologia é descrita como 

um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue 

(hiperglicemia) resultantes de defeitos na secreção de insulina e/ou na ação desta (COSTA et 

al., 2012).  

 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Visando melhor compreensão do problema e possíveis determinantes do mesmo, foram 

estruturados após discussão com a equipe de saúde os nós críticos deste:  

• Baixo vínculo entre equipe de saúde e usuários portadores de DM Tipo II. 

• Número insuficiente de ações educativas sobre o DM tipo II. 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e produtos 

esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) 

 

Nos quadros 3 e 4 estão apresentadas as operações propostas para o enfrentamento do problema 

priorizado. 

 
Quadro 3: Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o “nó crítico 1” 

relacionado ao problema “Baixo conhecimento dos usuários diabéticos sobre sua doença e complicações”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Maria 

Alice, município de Feijó, estado do Acre. 

Nó crítico 1 Baixo vínculo entre equipe de saúde e usuários portadores de Diabetes 

Mellitus Tipo 2 

6º passo: Operação 

(operações)  

 Implementar ações de educação continuada entre os profissionais da equipe 

6º passo: Projeto  Orientando para o cuidado 

6º passo: Resultados 

esperados 

Inserir 100% dos profissionais em ações de capacitação mensais sobre Diabetes 

Mellitus  

6º passo: Produtos 

esperados 

 Programa de reuniões mensais de capacitação implantadas 

6º passo: Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para coordenar as ações de capacitação 

Cognitivo: Informações sobre o tema 

Financeiro: Recurso para impressão de apostilas e materiais de consulta 

Político: Mobilização social 

7º passo: viabilidade 

do plano - Recursos 

críticos 

Político: Adesão dos profissionais 

 

8º passo: Controle 

dos recursos críticos 

– ações estratégicas 

Profissionais de saúde da ESF – Favorável 

Agendamento antecipado das ações, oferta de lanche e certificados 

9º passo: 

acompanhamento do 

Médica proponente 

Estruturação do Calendário de Capacitação – 1 mês 
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Fonte: autoria própria (2020). 
 
Quadro 4: Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o “nó crítico 2” 

relacionado ao problema “ Baixo conhecimento dos usuários diabéticos sobre sua doença e complicações ”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Maria Alice, do município de Feijó, 

estado de Acre. 

Fonte: autoria própria (2020).

plano – responsáveis 

e prazos 
Início das capacitações: 02 meses 

Duração das capacitações: 01 dia com periodicidade mensal, por 12 meses 

consecutivos. 

10º passo: gestão do 

plano - 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Avaliação da adesão será feita por lista de presença e feedback dos profissionais. 

Nó crítico 2 Número insuficiente de ações educativas sobre o DM2 

6º passo: Operação 

(operações)  

Estabelecer práticas educativas na comunidade 

6º passo: Projeto Conhecendo o Diabetes Mellitus 

6º passo: Resultados 

esperados 

Envolver no mínimo 50% dos portadores de DM2 nas ações educativas 

6º passo: Produtos 

esperados 

Rodas de conversa quinzenais sobre o DM2 

6º passo: Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para coordenar as ações de educação em saúde 

Cognitivo: Informações sobre o tema 

Financeiro: Recurso para impressão de folders  

Político: Mobilização social 

7º passo: viabilidade 

do plano - Recursos 

críticos 

Político: Adesão dos usuários 

 

8º passo: Controle 

dos recursos críticos 

– ações estratégicas 

Secretaria Municipal de Saúde – Favorável  

Agendamento antecipado das ações, oferta de lanche e sorteio de brindes 

9º passo: 

acompanhamento do 

plano – responsáveis 

e prazos 

Toda equipe da ESF 

Estruturação do Calendário de rodas de conversa – 03 meses 

Início das rodas de conversa: 04 meses 

Duração das capacitações: 01 dia com periodicidade quinzenal, por 12 meses 

consecutivos. 

10º passo: gestão do 

plano - 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Avaliação da adesão será feita por lista de presença. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O diabetes mellitus é uma doença de difícil controle, e que exige dos usuários elevada 

motivação para mudança de hábitos de vida. Espera-se com as ações propostas possam 

conscientizar a comunidade assistida pela UBS Maria Alice sobre a importância da adoção de 

hábitos saudáveis, estimulando maior autocuidado entre os portadores de DM2 cadastrados. 

Espera-se ainda, maior incremento no vínculo entre equipe de saúde e comunidade adscrita.  
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