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RESUMO  
 

 
 
O presente trabalho busca apresentar diretrizes e soluções para maior aderência do 
público portador de diabetes melittus ao tratamento correto na Unidade Básica de 
Saúde Jardim Kenedy I, da cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Os 
principais problemas identificados, percebidos na grande maioria dos portadores da 
doença, decorrem da falta de cuidado dos próprios pacientes para com a sua saúde. 
Ou seja, os pacientes portadores de diabetes melittus analisados, além de não 
praticarem exercícios físicos, têm dificuldade de seguir as dietas sugeridas pelos 
profissionais de saúde da UBS. Diante disso, o objetivo deste projeto é buscar a 
maior aderência possível dos portadores de diabetes melittus atendidos na Unidade 
Básica de Saúde. Para executar a proposta, fez-se o diagnóstico situacional da 
população assistida pela equipe de saúde e, em seguida, foi realizada uma revisão 
bibliográfica acerca do tema para dar sustentação teórica à proposta. Após, foi 
elaborado um plano de ação fundamentado no Planejamento Estratégico 
Situacional. Espera-se com esse plano incentivar a educação da comunidade quanto 
aos cuidados que se deve ter com a saúde, além de prestar assistência àqueles 
pacientes que necessitam de maiores cuidados. 
 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Estratégia de Saúde da Família. 

Diabetes 



 

  

ABSTRACT 
 

 
The present work seeks to present guidelines and solutions for greater adherence of 
the public with diabetes mellitus to correct treatment at the Basic Health Unit Jardim 
Kenedy I, in the city of Poços de Caldas, in Minas Gerais. The main problems 
identified, perceived in the vast majority of patients with the disease, result from the 
patients' lack of care for their health. That is, the patients with diabetes mellitus 
analyzed, in addition to not practicing physical exercises, have difficulty following the 
diets suggested by the health professionals at UBS. In view of this, the objective of 
this project is to seek the greatest possible adherence of patients with diabetes 
mellitus treated at the Basic Health Unit. In order to execute the proposal, a 
situational diagnosis of the population assisted by the health team was carried out, 
and then, it was carried out a bibliographic review on the theme to give theoretical 
support to the proposal. Afterwards, an action plan was developed based on the 
Situational Strategic Planning. This plan is expected to encourage community 
education about the care that should be taken with health, in addition to providing 
assistance to those patients who need more care. 
 
Keywords: Primary Health Care. Family Health Strategy. Diabetes 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Aspectos gerais do município 
 

O município de Poços de Caldas possui 167.397 habitantes de acordo com a 

estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o 

ano de 2019. O município localiza-se na região sudeste de Minas Gerais e distancia-

se de Belo Horizonte, capital do estado, em 461 quilômetros (IBGE, 2019). 

Historicamente, Poços de Caldas teve seu início na descoberta de suas 

primeiras fontes e nascentes, no século XVIII. As águas raras e com poder de cura 

impulsionaram prosperidade da cidade a até acidade passar a ser ocupada por 

antigos garimpeiros, dedicados a criação de gado. 

Posteriormente a região passou a ter proprietários e um deles denominado 

senador Joaquim Floriano Godoy declarou de utilidade pública os terrenos junto aos 

poços de água sulfurosa, determinando a desapropriação do local. Na negociação, 

foram doados 96 hectares para a fundação da cidade datado de 6 de novembro de 

1872, quando se comemora o aniversário de Poços de Caldas. 

A partir do ano de 1886 funcionou na cidade uma casa de banho, onde eram 

realizados tratamento de doenças cutâneas, a qual se servia da água sulfurosa e 

termal da Fonte dos Macacos. Nos anos futuros foram sendo montadas estruturas 

parecidas as quais não existem mais. Após 03 anos cidade foi desmembrada do 

distrito de Caldas e elevada à categoria de vila e município.  

O nome de Poços de Caldas está relacionado à história da família real 

portuguesa. Caldas possui o mais antigo hospital termal em funcionamento no 

mundo, desde o século XVI. Como as fontes eram poços utilizados por animais, 

passou a se chamar Poços de Caldas. 

Na década de 40 os cassinos em Poços eram frequentados pela aristocracia 

brasileira e os mais importantes eram os salões do Palace Cassino e do Palace 

Hotel. O presidente Getúlio Vargas mantinha uma suíte especial no hotel com a 

mesma decoração usada no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Na atualidade o 

quarto ainda tem móveis preservados e o estilo da época, sendo que a maior 

atração do hotel é sua piscina térmica, construída num salão luxuoso sustentado por 

colunas de mármore de Carrara. 
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Entre artistas, políticos e personalidades, frequentaram o local e com a 

proibição do jogo, em 1946, e a descoberta do antibiótico o turismo na cidade 

reduziu significativamente e o termalismo deixou de ser a maneira mais eficaz de 

tratar as doenças e os cassinos foram fechados.  

Com a economia abalada, o município somente superou com a presença do 

turismo. A classe média e grandes grupos passaram a frequentar as termas, a visitar 

as fontes e outros pontos de atração da cidade. Com isso, a cidade passou a abrigar 

várias indústrias, impulsionando a economia e até os dias atuais mantém seu fluxo 

bastante grande de turistas. O município foi elevado à condição de cidade com a 

denominação de Poços de Caldas, pela Lei Estadual n.º 663, de 18-09-1915 (IBGE, 

2019). 

A economia de Poços de Caldas na atualidade é baseada primeiramente no 

turismo e do setor industrial, produzindo ativos com a indústria de fundidos de 

alumínio, as fábricas de cristais, a pesquisa de recursos de subsolos, a extração de 

bauxita e outros minerais, e possui ainda uma grande rede de hospitais e 

universidades. 

Os atrativos turísticos, mais conhecidos em Poços de Caldas são:  Golf Club, 

Termas Antônio Carlos, Calendário Floral, Palace Hotel, Rio das Antas, Represa 

Bortolan, Região Central à noite, Praça dos Macacos, Bairro Bortolan, Palace Hotel, 

Coreto na praça central, o Cristo da Montanha; e as águas termais sulfurosas, que 

ajudam a movimentar o comércio ocal. Além disso, tem-se ainda a produção de 

doces artesanais e de objetos decorativos em vidro fundido. 

O município de Poços de Caldas também atrai turistas por seus eventos, 

como a atração Sinfonia das Águas, Festa UAI, Feira Nacional do Livro, Flipoços, 

Julho Fest, Festival Música nas Montanhas, Jazz & Blues Festival e Enaf. A cidade 

possui ainda uma sede do Instituto Moreira Salles, onde acontecem exposições 

artísticas e exibição de filmes com aceitação pela crítica especializada(IBGE, 2019).  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

A gestão da Rede de serviços em saúde de Poços de Caldas, realizada pela 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e está organizada baseada em serviços de 

Atenção primária, secundária e terciária. A população é servida de atenção básica; 

Atenção Especializada; Saúde Mental; Urgência e Emergência; Laboratório de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Moreira_Salles
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análises clínicas e laboratoriais; onze Clínicas particulares; Assistência Farmacêutica 

e Vigilância em Saúde.  

Além disso, a SMS conta com um Setor de Medicina Social; Setor de 

Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e toda a área de gestão administrativa e 

financeira da Rede de Atenção à Saúde. 

Cada uma destas áreas está formada pelos seguintes serviços e programas: 

32 Unidades de Saúde da Família (USF), sendo 26 na área urbana e seis na área 

rural, com 28 Equipes de Saúde da Família cadastradas, quatro equipes de Saúde 

Bucal e três Equipes de Núcleo Apoio a Saúde da Família (NASF); três Unidades 

Básica de Saúde (UBS); Programa Materno Infantil; uma Equipe de Atenção 

Domiciliar (fora de área); dois Consultórios Volantes de Odontologia; um consultório 

odontológico no centro de referência DST/AIDS; Serviços de Saúde Mental: 01 

CAPS II; um CAPS AD. Como serviços de Urgência e Emergência existem: 01 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Zona Leste; Pronto Atendimento do 

Hospital Municipal Margarita Morales; SAMU. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) de Poços de Caldas conta com serviços 

privados que mantém convênio ou contrato com o Município: Hospital Santa Casa de 

Poços de Caldas; Hospital Santa Lúcia; Associação dos Pais e Amigos do 

Excepcional (APAE); Clínica Santa Clara (internação para dependentes químicos); 

Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e Associação dos 

Deficientes Físicos de Poços de Caldas (ADEFIPE).  

 

1.3 Aspectos da comunidade do Jardim Kennedy I  

 

O bairro Kennedy I está localizado na zona sul da cidade de Poços de Caldas. 

Apesar de ser um bairro de periferia, possui boas condições de saneamento básico. 

Todas as residências possuem eletricidade e água tratada, ruas asfaltadas e rede e 

serviço de telefonia e internet. Nesta comunidade, funciona a  Unidade Básica de 

Saúde (UBS) do Jardim Kennedy I. 

O nível mediano de educação da população de Poços de Caldas é do ensino 

fundamental ao médio. O número de desemprego na cidade é baixo, sendo o 

comércio e as indústrias os principais geradores de emprego na cidade. Porém, a 

maioria da população de Poços de Caldas pertence às classes media a baixa. 
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As principais causas de mortalidade em Poços de Caldas são decorrentes de 

doenças cardiovasculares e doenças crônicas maltratadas. A displiscência quanto 

ao tratamento e o acompanhamento desregular do paciente faz com que a 

possibilidade de complicações do seu quadro aumente,  podendo, inclusive, leva-lo 

à óbito. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Jardim Kennedy I 

 

A Equipe de Saúde da Família (eSF) da UBS do Jardim Kennedy I presta 

serviços em saúde a 2.404 usuários cadastrados em sua área de abrangência, 

sendo que os usuários sexo feminino, é ligeiramente maior que os do sexo 

masculino. Já em relação a faixa etária, daquela população predomina entre 30 e 39 

anos de idade.  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Jardim Kenedy I 

 

A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Jardim Kenedy I 

é constituída por 01 médico, 01 enfermeira, 02 técnicas de enfermagem, 01 auxiliar 

administrativa, 01 recepcionista e 4 Agentes Comunitários de Saúde(ACS), os quais 

são responsáveis por 5 micro-áreas. Já a equipe completa NASF apoia a equipe da 

UBS de Saúde Jardim Kenedy I. 

 
1.6 O funcionamento da A Equipe de Saúde da Família, da Unidade Básica de 

Saúde Jardim Kennedy I 

 

A UBS do Jardim Kenedy I em Poços de Caldas funciona das 07 às 17 horas, 

contando com os equipamentos necessários, todos em bom estado para exames 

ginecológicos, curativos em geral e exames laboratoriais básicos. 

Durante o dia de trabalho da eSF são realizadas 8 consultas agendadas 

previamente para o período da manhã e quatro consultas destinadas à demanda 

espontânea. No período da tarde são realizadas 7 consultas, mas se necessário, 

são proporcionados mais atendimentos, dando preferência às urgências, as quais 

precisam de um rápido segmento, contando que tenham baixa complexidade e que 

possam ser solucionadas na própria unidade. Os acolhimentos são feitos durante 
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todo o dia e tarde, e os casos são discutidos e analisados em conjunto com o agente 

de saúde de cada área.  

As visitas domiciliares são feitas duas vezes ao mês, sendo duas quintas-

feiras no período da manhã. Em caso de urgência, o atendimento é feito em 

qualquer dia. Caso seja alguma ocorrência a nível hospitalar, são comunicados os 

serviços necessários ao SAMU ou o hospital mais próximo da região.  

Toda primeira segunda-feira do mês são realizadas: puericultura, palestras à 

população de acadêmicos de medicina sobre cuidados com as lactantes e sobre as 

responsabilidades no período pré-natal, para que sejam prevenidas possíveis 

doenças e/ou anormalidades que possam colocar em risco a saúde e/ou qualidade 

de vida e bem-estar da mãe e/ou da criança.  

Além disso, uma vez por semana, é desenvolvido um projeto juntamente com 

a população Yoganidra, com uma professora de educação física; e dois dias na 

semana é disponibilizada fisioterapia em grupo com profissionais do NASF; e ainda, 

toda a sexta-feira é ministrado um minicurso em grupo de crochê dirigido por 

agentes comunitários, em conjunto com a população.  

 

1.7 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

 

Com a Estimativa Rápida (ER), foram obtidas as informações necessárias a 

respeito da área de abrangência sob responsabilidade da equipe. Neste trabalho, as 

informações foram obtidas por meio de análise dos registros dos pacientes 

existentes na UBS; conversas com os usuários acometidos pelo diabetes melittus e 

observação ativa da área de abrangência da UBS. 

Assim, foi utilizado o método da Estimativa Rápida (ER), por se tratar de um método 

mais barato e rápido de ser executado. Com os dados em mãos utilizou-se o 

Planejamento Estratégico Situacional (PES)para a construção de uma proposta de 

intervenção para enfrentamento do problema que neste momento se mostrou mais 

urgente e que a equipe da UBS do Jardim Kenedy I em Poços de Caldas tem 

governabilidade (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 
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1.8 Priorização dos problemas – A seleção do problema para plano de 

intervenção  

 

Para elaborar uma proposta de intervenção foram necessárias discussões 

com os demais profissionais da equipe e assim melhor identificar os problemas 

enfrentados pela UBS. Assim, foi priorizada a alta incidência do diabetes melittus. 

• incidência do diabetes melittus 

• Elevado número de usuários com Doença de Chagas 

• Baixa condição socioeconômica da população; 

• Alto índice de hipertensos; 

• Falta de conhecimento sobre medidas básicas de saúde; 

• Analfabetismo; 

• Idosos sem o devido acompanhamento 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção 

 

O quadro abaixo lista de forma sistêmica os problemas identificados na UBS 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Kenedy I, Unidade 

Básica de Saúde Jardim Kenedy I, município de Poços de Caldas, estado de 

Minas Gerais. 

 

Problemas enfrentados na 

UBS 

Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização 

Baixa condição 

socioeconômica da população 

e Analfabetismo 

MÉDIA 1 FORA MÉDIA 

Baixo índice de retenção das 

orientações direcionadas aos 

pacientes. 

ALTA 7 PARCIAL BAIXA 

Alta incidência do diabetes 

mellitus e falta de adesão ao 

tratamento do diabetes 

ALTA 8 PARCIAL ALTA 

Idosos sem o devido ALTA 7 PARCIAL ALTA 
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acompanhamento 

Os portadores da doença 

crônica não fazem exercícios 

físicos e com dificuldade de 

seguir as dietas sugeridas 

para reduzir a 

morbimortalidade da sua 

respectiva doença base. 

ALTA 7 PARCIAL ALTA 

 
Fonte: Autoria própria  
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

A prática de exercícios físicos pode influenciar na saúde dos pacientes que 

sofrem com diabetes melittus visto que colabora com o auxílio na redução da 

resistência insulínica (melhorando a sua ação no organismo), e da glicose no 

sangue (pelo aumento da sua utilização pelos músculos, no momento do exercício); 

incentiva a redução do percentual de gordura e consequente redução de peso, além 

de melhorar a autoestima e reduzir o estresse.  

Logo, a ociosidade desses pacientes contribui para a progressão da doença e 

possível declínio da sua saúde, inclusive em outros aspectos. É uma atividade de 

difícil integração, visto que depende exclusivamente da adesão dos pacientes. 

O uso da medicação indicada aos pacientes portadores de diabetes melittus 

também é de extrema importância, visto que auxilia no balanço bioquímico do 

organismo e tem como finalidade trazer equilíbrio ao corpo do doente.  

Além disso, grande parte dos portadores da doença são idosos e não seguem 

a receita médica de forma correta, seja por dificuldade ou problema na visão, falta de 

orientação por parte de alguém da família ou até mesmo analfabetismo. 

Por fim, cumpre salientar que a alimentação balanceada para o portador de 

diabetes melittus é de extrema importância. A alimentação ingerida pelo ser humano 

tem correlação direta com vários tipos de inflamações.  

Além disso, caso o paciente não se alimente bem, a resposta farmacológica 

pode não responder de forma esperada, o que causa aumento na dose da 

medicação e até mesmo piora no quadro da doença; aumentam, em consequência, 

os efeitos colaterais e a morbimortalidade. 
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Assim, em decorrência das possibilidades encontradas para melhorar a 

qualidade devida dos usuários portadores de diabetes adscritos nas áreas de 

abrangência da UBSdo Jardim Kenedy I em Poços de Caldas. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A oferta dos serviços de saúde com qualidade, equidade e atendimento 

integral aos pacientes é preconizada pelo Ministério de Saúde tendo como forma de 

iniciação a Atenção Primária a Saúde (APS) e a implantação da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF). 

A efetividade comprovada da ESF é fundamental para que a sociedade seja 

beneficiada pela disponibilidade das ações de saúde voltadas ao atendimento das 

necessidades e demandas da população, bem como ao atendimento das doenças e 

agravos mais comuns na população (PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

O aumento da incidência e prevalência do Diabetes Mellitus (DM) em todo o 

mundo é crescente e está relacionado ao também envelhecimento da população, 

crescente prevalência da obesidade e sedentarismo, além dos processos de 

urbanização.  

A quantidade de brasileiros portadores de diabetes vem elevando 

significativamente os custos hospitalares já registrados do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (FLOR, CAMPOS, 2017). Trata-se de uma doença crônica, com a maior 

prevalência do mundo constitui um dos maiores desafios de saúde pública do século 

XXI (BORGES, LACERDA, 2018). 

Este trabalho justifica-se em priorizar a cobertura de diabéticos com o objetivo 

de evidenciar aos pacientes a importância do programa, expondo as informações 

sobre a doença e sobre a medicação receitada, para que os pacientes entendam os 

benefícios da adesão ao tratamento em pacientes diagnosticadoscom DM correto e 

periodicamente.  

Além da adesão a eSF da UBS Jardim Kennedy I, município de Poços de 

Caldas/MG pretende trabalhar em busca da redução dos quadros de 

descompensação por DM2 bem como, das doses dos medicamentos indicados, 

estimulando a prevenção e aprimoramento dos serviços de saúde e da capacitação 

da eSF e equipe multidisciplinar, criando uma parceria de confiança entre os 

profissionais da saúde e os usuários adscritos. 
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3 OBJETIVO 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar uma proposta de intervenção com vistas estimular a adesão ao 

tratamento entre pacientes portadores de Diabetes Melittus, na Estratégia em Saúde 

da Família da Unidade Básica Jardim Kennedy I, município de Poços de Caldas/MG. 

 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
 

• Apurar a quantidade de pacientes que são portadores de Diabetes Melittus; 

• Descrever as consequências que a displicência no tratamento correto pode 

causar à saúde do paciente estimulando a possível redução dos quadros de 

descompensação por DM, 

• redução das doses medicamentosas terapêuticas e prevenção da piora dos 

quadros já identificados. 

• Identificar casos, apresentando-os como exemplos e descrever hábitos 

saudáveis de vida que são passíveis de ajuda no controle da doença. 
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4 METODOLOGIA 

 

Esta proposta de intervenção foi elaborada para os profissionais da Estratégia 

em Saúde da Família da Unidade Básica Jardim Kennedy I, município de Poços de 

Caldas, Minas Gerais. A proposta visa, identificar os problemas que diminuem a 

eficácia do tratamento dos portadores de Diabetes Melittus, resultando na falta de 

adesão ao tratamento. 

Além disso, a equipe pretende atuar sobre o problema utilizando de atividades 

preventivas e tratamento medicamentoso para reduzir suas complicações e melhorar 

a qualidade de vida e reduzir descompensações entre os acometidos. Para esta 

proposta, foi utilizado o método de Planejamento Estratégico Situacional (PES), após 

a realização do diagnóstico situacional pela equipe, juntamente de pessoas que 

vivem no território da ESF.  

Os dados utilizados na realização do diagnóstico situacional foram utilizados 

na construção da proposta de intervenção, e utilizando os passos do Planejamento 

Estratégico Situacional que nortearam todo o processo (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). 

Para subsidiar a proposta de intervenção sobre o problema selecionado, que 

foi falta de adesão dos usuários diabéticos ao tratamento proposto pelos 

profissionais, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema, nas bases de dados 

da Biblioteca Virtual em Saúde demais produções científicas.  

Os descritores utilizados para a busca dos artigos científicos datados entre os 

anos de 2000 e 2018 foram: Adesão ao tratamento. Diabete. Prevenção.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
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).  

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). Podendo acarretar sérios danos a alguns órgãos, especialmente olhos, 

rins, nervos, vasos sanguíneos e coração.  

Hoje se sabe que a prevenção de complicações microvasculares do diabetes, 

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; SHAAN e REIS, 2007; 

OLIVEIRA; CORREA, 2012). 

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 auto-anticorpos circulantes como anti-descarboxilase 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 
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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 2 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 2 em crianças e adolescentes. 

O DM Tipo 2 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.  

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.  

Nesses casos, seu uso não visa evitar a cetoacidose, mas alcançar o controle 

do quadro hiperglicêmico. A cetoacidose nesses 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 diabetes mellitus tipo 2 (DM2).  
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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 diabetes 

mellitus tipo 2 também tenha aumentado, gerando uma grande preocupação por 

seus riscos potenciais (TEIXEIRA 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. 

 
5.1 Diabetes Melittus 
 

O termo “diabetes mellitus” ou diabetes melito (DM) é um problema de saúde 

mundial e que vem crescendo em proporção progressiva durante os últimos anos. 

Tal doença refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, 

caracterizado por hiperglicemia, intolerância à glicose e distúrbios no metabolismo 

de carboidratos, proteínas e gorduras, por defeitos da secreção e/ou da ação da 

insulina. 

O diabetes melito é o distúrbio endocrinológico mais comum, tanto em 

homens quanto em mulheres. A doença é causada pela falta absoluta da insulina 

(diabetes tipo 1) ou pela falta relativa da insulina (diabetes tipo 2). 

Segundo O’KEEFE (et. al., 2010), o diabetes aumenta de forma acentuada o 

risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC), doença arterial 

periférica e insuficiência cardíaca, além de cegueira, doença renal, amputação não 

traumática nas pernas e casos de neuropatia  

As complicações causadas pelo diabetes podem ser agudas ou de longo 

prazo. Entre as agudas, pode-se citar a cetoacidose diabética, o coma hiperosmolar 

e a hipoglicemia. Já as complicações de longo prazo, não necessariamente chegam 

a se manifestar no paciente portador da doença, mas pode agravar o seu quadro 

conforme a displicência no seu cuidado com a saúde.  
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Entre as complicações de longo prazo, conforme Tombini (2001), pode-se 

mencionar as seguintes: complicações microvasculares (retinopatia, nefropatia, 

neuropatia periférica/autônoma); complicações macrovasculares (doença cardíaca 

coronariana, doença cerebrovascular, doença arterial periférica), entre outras 

complicações (redução na resistência a infecções – com hiperglicemia, alterações na 

pele, problemas de cicatrização, catarata, glaucoma, infertilidade, complicações da 

resistência à insulina). 

Enquanto a diabetes tipo 1 é responsável por em média 10% dos casos, a 

grande maioria das pessoas que sofrem com a diabetes é portadora da denominada 

diabetes tipo 2 (cerca de 90%). A maioria dos casos de diabetes tipo 1 é causada 

pela destruição auto imunológica, com mediação celular das células beta das ilhotas 

do pâncreas, o que resulta em sua incapacidade de produzir insulina, causando a 

deficiência absoluta de insulina.  

Já os demais casos de diabetes tipo 1 possuem uma origem idiopática, ou 

seja, não autoimune. No caso da diabetes tipo 1, a terapia com a aplicação de 

insulina durante toda a vida é imprescindível para a sobrevivência.  

Os casos de diabetes tipo 2 são causados pela resistência à insulina 

combinada com a incapacidade de as células beta pancreáticas produzirem 

quantidade suficiente de insulina.  

Geralmente os pacientes portadores de DM2 possuem histórico familiar, 

principalmente pelo lado materno, onde identifica-se uma desconformidade no 

cofator do receptor PPAR-gama mitocondrial (O’KEEFE et. al., 2010). 

Como já mencionado, a diabetes melito é uma doença não transmissível que 

vem aumentando no Brasil e no mundo tendenciosamente. Ademais, é uma doença 

crônica, ou seja, não tem cura, porém possui prevenção e tratamento 

(LOTTENBERG, 2010). 

Em tese, prevenir ou curar o diabetes tipo 1 é algo praticamente impossível. A 

doença se apresenta na infância e necessita de aplicações diárias de insulina. O 

risco de diabetes tipo 1 na população, em geral é em média de 1/300 e aumenta 

para mais de 20 vezes nos parentes de primeiro grau. Em média, 5% das pessoas 

com suscetibilidade ao diabetes tipo 1 desenvolvem a doença (KENNEDY, 2010). 

O paciente portador de diabetes consegue viver com bem-estar, contando 

que seja cuidadoso com a sua saúde, evitando complicações que podem surgir pela 

doença, procurando manter o equilíbrio químico do seu corpo.  
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5.2 Adesão ao tratamento 
 

O Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 é uma doença crônica, e em decorrência da 

considerável capacidade de evolução e causalidade direta pode levar o indivíduo à 

morte. É uma doença relacionada a grupos populacionais conhecidamente 

vulneráveis como idosos, possuidores de baixa escolaridade e renda (ARTILHEIRO 

et. al., 2014). 

Conceitualmente a adesão ao tratamento pode ser definida como “a 

extensão na qual o comportamento da pessoa coincide com a orientação médica no 

que se refere, por exemplo, ao uso da medicação, ao seguimento de dietas, a 

mudanças no estilo de vida ou à adoção de comportamentos protetores de 

saúde”(HAYNES, 1979 apud BOAS; FOSS-FREITAS; PACE, 2014, p. 269). 

Assim, Borba et.al. (2018), destacam que as atividades preventivas 

contribuem para o controle metabólico e prevenção das complicações do diabetes. 

Porém, a modificação dos hábitos de vida é uma prática comprovadamente 

desafiadora, pois depende de fatores como o acesso aos medicamentos, as 

características da doença e do tratamento, a relação entre profissional de saúde e o 

paciente, idade avançada, depressão, ansiedade, entre outras. 

Considerando que a adesão ao tratamento exige do paciente um papel ativo, 

deseguir as orientações do profissional da saúde, buscando compreender e 

concordar com as mesmas, Greco-Soares & Dell'aglio (2017), utilizaram termos 

diferentes para descrever o comportamento do paciente em relação ao tratamento. 

 
[...] Submissão (compliance), concordância (concordance) e 
aderência (adherence). O primeiro parece ter uma conotação 
negativa, sugerindo complacência e submissão por parte do paciente 
às prescrições do médico; concordância seria uma escolha do 
paciente; enquanto que aderência sugere que há um poder na 
relação médico-paciente, parecendo englobar as noções de 
concordância, cooperação e parceria (VERMEIRE et. al., 2001 apud. 
GRECO-SOARES & DELL'AGLIO, 2017, p. 323). 

 

Assim, novas estratégias de intervenções são necessárias visando minimizar 

intervalos na atenção em diabetes. Em relação à adesãopelo usuário, os fatores 

envolvidos estão relacionados além da acessibilidade, disponibilidade aceitabilidade 

do medicamento nos serviços de saúde, informações sociodemográfica, a sensação 

de perda de controle sobre seu corpo, apoio dos familiares e amigos, isolamento 
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social, o esquema terapêutico, cronicidade da doença, ausência de sintomas, entre 

outros(FARIA et. al., 2014). 

De acordo com Artilheiro et. al. (2014), o controle metabólico adequado 

consegue retardar a progressão da doença. Já conforme Gross (et. al. 2002), 

embora o controle glicêmico tenha resultado positivo no aparecimento de 

complicações crônicas microvasculares não resultou em redução significativa nos 

casos de morte por doença cardiovascular.  

Por outro lado, Tuomilheto (apud. Gross et. al., 2002, p. 17) expõe que a 

incidência de novos casos de diabetes reduz significativamente pela utilização de 

ações de intervenção como submeter o acometido a exercício físico, redução de 

peso e se as alterações da homeostase glicêmica ainda não classificadas como 

diabetes. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma política do Ministério da Saúde, a 

partir formulada para reorientar o modelo de atenção em saúde, em substituição ao 

modelo tradicional de assistência (FARIA et. al., 2014). 

A ESF trabalha com o modelo de Atenção Primária à Saúde (APS), utilizando 

tecnologias voltadas para o diagnóstico, intervenção, acompanhamento e 

coordenação do cuidado efetivo dos pacientes diabéticos (ARTILHEIRO et. al., 

2014). 

No Brasil, entre Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) vem sendo 

possível observar o aumento da prevalência de doenças crônicas e de óbitos 

decorrentes de agravos como o DM.  

A importância da abordagem está na pessoa acometida, que passa a conviver 

com as modificações no contexto social. Alterando seu estilo de vida influenciando 

na qualidade de vida (MORESCHI et. al., 2018). 

Na Atenção primária, a Equipe de Saúde da Família (eSF) deve implementar 

a assistência conforme as necessidades das pessoas, considerando o grau de risco, 

capacidade de adesão e motivação para o autocuidado, durante as consultas 

médica e de enfermagem.  

Já as que têm dificuldades para o autocuidado carecem de suporte desta 

equipe até que tenham condições de se cuidar, sendo que a equipe de Saúde, deve 

envolver a família, comunidade, entre outros visando a adesão às formas de 

tratamento.De acordo com os autores Heidemann; Wosny; Boehs (2014), o subsídio 

para modificação do modelo de saúde inicia-se, 
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[...] No final do Séc. XX ocorreram mudanças no paradigma 
biomédico, impulsionando o movimento da Promoção da Saúde a 
nível mundial, que influenciaram a Reforma Sanitária brasileira, a 
qual culminou com a criação do Sistema Único da Saúde (SUS), em 
1990. Com a criação da ESF, o governo aprova em 2006, através da 
Portaria nº 648 a Política Nacional de Atenção Básica3 (PNAB), 
caracterizando Atenção Básica como um conjunto de ações de 
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Em 2006, a 
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) reafirma as 
estratégias da Carta de Ottawa. Esta política adota ações públicas 
que superem a ideia de cura e reabilitação implantando as diretrizes 
e ações para Promoção da Saúde em consonância com os princípios 
do SUS, como o Pacto pela Saúde, pela Vida e em Defesa do SUS e 
sua Gestão e em todas esferas de governo(BRASIL, 2006 apud 
HEIDEMANN; WOSNY; BOEHS, 2014. p 3.554).  

 

A programação do atendimento para tratamento e acompanhamento de 

pacientes com DM na Atenção Básica deve obedecer às necessidades gerais 

previstas no cuidado integral e longitudinal do diabetes, estimulando a mudança de 

estilo de vida, controle metabólico e a prevenção das complicações crônicas.  

Além disso, devem ser adotados hábitos de vida saudáveis, alimentação 

equilibrada, prática regular de atividade física, redução no uso de álcool e abandono 

do tabagismo, acrescido ou não do tratamento farmacológico.  

Os hábitos saudáveis citados contribuem como uma base no tratamento do 

diabetes, pois, atuam no controle glicêmico, e de outros fatores de risco para 

doenças cardiovasculares (BRASIL, 2013).  

 

5.3 Prevenção 
 

De acordo com Heidemann; Wosny&Boehs (2014), a Carta de Ottawa, de 

1986, é uma ferramenta norteadora de políticas governamentais para a área da 

saúde. Através dela, se conheceu uma definição para a Promoção da Saúde “como 

o processo de capacitação de indivíduos, famílias e comunidades para aumentar o 

controle sobre os determinantes de saúde e atuar na melhoria de sua qualidade de 

vida e saúde” (HEIDEMANN; WOSNY; BOEHS, 2014, p.3.554). 

Já os autores Carvalho; Cohen & Ackerman (2017), a Promoção da Saúde 

prevê uma estratégia de reorientação do modelo de organização dos serviços de 

saúde. Nela são consideradas as manifestações práticas voltadas para a realidade 
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social, assim como no SUS que visa a mudança no modelo de organização dos 

serviços de saúde. Voltados para a prevenção das doenças, superação de eventuais 

limitações. A Promoção da Saúde difere de prevenção de doenças pelas formas de 

como eles são colocados em prática nos serviços de saúde da Atenção Básica. 

De acordo com Borges & Lacerda (2018), A atenção básica desenvolve o 

manejo de forma efetiva, através da promoção pelas ações voltadas ao controle do 

DM, evitando hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e 

cerebrovasculares, atuando assim, como porta de entrada no sistema de saúde. Os 

autores Lyra et al (2006), descrevem que para,  

 

[...]Reduzir o impacto do DM2 significa, antes de tudo, reduzir a 
incidência da doença, antecipando-se ao seu aparecimento com 
medidas preventivas, sobretudo em indivíduos de alto risco, tais 
como os portadores de tolerância diminuída à glicose (TDG) e de 
glicemia de jejum alterada (GJA). Intervenções comportamentais e 
farmacológicas têm sido estudadas e implementadas com esse 
objetivo. Modificações no estilo de vida, tais como controle 
dietoterápico e prática sistemática de exercícios físicos, bem como o 
uso de alguns agentes orais, têm se mostrado eficazes. Aqui serão 
discutidos os principais estudos direcionados para a prevenção do 
DM2 (LYRA et. al., 2006, p. 240). 
 

 
O governo brasileiro utiliza a estratégia de reorientação do modelo 

assistencial brasileiro, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde, que tem como um dos seus muitos 

objetivos intervir em ajuda aos portadores das doenças que colocam a saúde dos 

brasileiros em risco e, inclusive, em sua prevenção (PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

Alguns dos fatores que intensificam a probabilidade de uma pessoa adquirir 

alguma doença de risco são, por exemplo, a falta de exercícios físicos, má-

alimentação, alcoolismo e tabagismo.  

Diante disso, o Ministério da Saúde acredita que, com uma atenção mais 

ativa, a ESF possui um papel de introdução dos pacientes portadores dessas 

doenças ao SUS. 

Como supracitado, alguns dos “segredos” tanto para se prevenir do diabetes 

(no caso da DM2) quanto para evitar o seu agravo, é a prática de exercício físico e a 

boa alimentação. 
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6 PROSTA 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 Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2018).  

Identificar as falhas dos próprios pacientes do método sugerido para 

tratamento: 

• Os pacientes portadores de doença crônica não fazem exercícios físicos; 

• Os pacientes não fazem o uso correto da medicação; 

• Os pacientes possuem dificuldade de seguir as dietas sugeridas para reduzir 

a morbi-mortalidade da sua respectiva doença de base. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

 
A Diabetes Melittus é uma doença crônica que atinge inúmeros brasileiros. Na 

UBS Jardim Kennedy I, foram identificados 89 pacientes portadores da doença. 

Neste ano foram identificados 03 falecimentos e 14 internações de pacientes 

que possuíam/possuem a doença. Ressalta-se aqui que, os falecimentos e 

internações, não necessariamente ocorreram por conta da doença em análise, 

porém, afirma-se que a piora do quadro dos pacientes muito provavelmente deu-se 

por influência da DM. 

A UBS Jardim Kennedy I oferece à sociedade a participação em grupos de 

exercício físico duas vezes na semana, onde são ministradas aulas de ginástica e de 

LianGiong (ginástica chinesa).  

A UBS também oferece hidroginástica, também duas vezes por semana. 

Infelizmente, a aderência dos pacientes nesta atividade é baixa, visto que, a 

atividade funciona em horário comercial, e muitos trabalham. 

A UBS Jardim Kennedy I também conta com uma nutricionista, que se 

disponibiliza duas vezes na semana e faz grupos quinzenais com orientação de boa 

alimentação e presta atendimento individual quando prescrito pelo médico. Porém, a 

aderência também é baixa, visto que, além de as consultas serem em horário 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
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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comercial, a dieta sugerida pela profissional eleva o gasto dos pacientes com a 

alimentação. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 
De acordo com Winkelmann e Fontela (2014) o diabetes mellitus (DM) já é 

considerado um grave problema de saúde pública, visto que a patologia 

desencadeia elevada morbi-mortalidade, redução da produtividade, menor sobrevida 

dos portadores e grave comprometimento da qualidade de vida como um todo.  

Além disso, o DM é muito comum, principalmente em locais onde se 

encontram pacientes que possuem menos instrução. Diante disso, é altamente 

necessária a conscientização da população quanto a um cuidado mais intenso para 

com a própria saúde.  

O cuidado do paciente com esse tipo de distúrbio crônico deve ser 

primeiramente prévio à aquisição do problema. Como já explicado, o DM2 é um 

problema que pode facilmente ser evitado. Os hábitos de saúde a serem praticados 

pelo paciente são simples e baratos, dependendo da boa vontade de cada um.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos  

 

• Baixo vínculo entre equipe de saúde e usuários portadores de Diabetes Mellitus 

Tipo 2; 

• Número insuficiente de ações educativas sobre o DM2; 

 

6.4 Desenho das operações  

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alto 
índice de usuários diabéticos” na população sob responsabilidade da equipe 
de Saúde Kenedy I, Unidade Básica de Saúde Jardim Kenedy I, município de 
Poços de Caldas, estado de Minas Gerais. 
 
Nó crítico 1 Baixo vínculo entre equipe de saúde e usuários portadores de Diabetes 

Mellitus Tipo 2 

Operação Implementar ações de educação continuada entre os profissionais da 

equipe 

Projeto Orientando para o cuidado 
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Resultados 

esperados 

Inserir 100% dos profissionais em ações de capacitação mensais sobre 

Diabetes Mellitus 

Produtos esperados Programa de reuniões mensais de capacitação implantadas 

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 

Recursos críticos Político: Adesão dos profissionais 

Controle dos 

recursos críticos 

Profissionais de saúde da ESF - Favorável 

Ações estratégicas Agendamento antecipado das ações, oferta de lanche e certificados. 

Prazo Estruturação do Calendário de Capacitação – 1 mês 

Início das capacitações: 02 meses 

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

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica proponente. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

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

 
 
Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alto 
índice de usuários diabéticos”na população sob responsabilidade da equipe 
de Saúde Kenedy I, Unidade Básica de Saúde Jardim Kenedy I, município de 
Poços de Caldas, estado de Minas Gerais. 
 

Nó crítico 1 Número insuficiente de ações educativas sobre o DM2 

Operação Estabelecer práticas educativas na comunidade 

Projeto Conhecendo o Diabetes Mellitus 

Resultados 

esperados 

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

Produtos 

esperados 

Rodas de conversa quinzenais sobre o DM2 

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 

Recursos críticos Político: Adesão dos usuários 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde - Favorável 
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Ações estratégicas Agendamento antecipado das ações, oferta de lanche e sorteio de brindes 

Prazo 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. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Toda equipe da ESF 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

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

 

Diante do abordado, resta claro que a diabetes é uma doença que deve ser 

tratada e deve ser vista pelos seus portadores como de grande importância, visto 

que, em caso de displiscência e falta de cuidados, pode gerar um agravamento do 

seu quadro, levando a consequências desastrosas. 

No presente trabalho foram apresentadas sugestões para a melhor 

desenvoltura da UBS Jardim Kennedy I com relação aos pacientes portadores de 

diabetes dependentes da Unidade. São sugestões possíveis de serem aplicadas e 

que podem apresentar um resultado satisfatório, além de mudar a vida de muitos 

pacientes e de seus familiares. 

Segundo o Ministério da Saúde, a Unidade Saúde da Família (USF) é 

destinada a realizar a atenção à saúde da comunidade de forma contínua e em uma 

localidade específica, com uma equipe multiprofissional com habilidades para 

desenvolvimento de atividades como a proteção, promoção, recuperação e 

tratamento da saúde. 

Diante disso, a mobilização da UBS para influenciar de maneira positiva na 

saúde dos seus pacientes é essencial, além de ser motivadora à sociedades e às 

demais Unidades do município. 

Ressalta-se ainda, que os incentivos a serem repassados terão utilidade para 

o bem-estar do paciente não só em relação à doença aqui apresentada, no caso, a 

diabetes melito. A boa alimentação, a prática de exercícios físicos, a higiene e o 

cuidado com a saúde e com o corpo, em geral, só possuem tendências positivas ao 

ser humano. 

Percebeu-se também durante a pesquisa, que a grande maioria dos pacientes 

portadores de diabetes, não praticam exercício físico regularmente, não possuem 

boa alimentação e tomam suas medicações de forma descontrolada, o que prejudica 

o tratamento da doença crônica, que é a diabetes. 

Sendo assim, a prática mais sugerida neste trabalho incentiva a educação da 

sociedade quanto aos cuidados que deve se ter com a saúde, além de prestar 

assistência àqueles pacientes que necessitam de auxílio. 

A diabetes pode ser tratada e prevenida. As soluções são simples, e todos 

podem e devem participar e investir na sua reeducação alimentar e física. As 
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possibilidades estão ao alcance de todos; basta que haja a devida dedicação dos 

envolvidos. 
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