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RESUMO 
 
 

Um grande número de pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde CIBRACI 
de Ubá – Minas Gerais apresenta sobrepeso e obesidade e raramente perde peso. 
Os pacientes apresentam também infecções urinárias de repetidas, prurido, fadiga 
constante, dislipidemias, perda progressiva de visão e impotência sexual, sintomas 
estes que afetam significativamente a qualidade de vida dos mesmos. O diabete não 
é uma doença única e sim um grupo heterogêneo de síndromes caracterizadas por 
elevação da glicemia em jejum, causada por deficiência relativa ou absoluta da 
insulina. O diabetes mellitus é a principal causa de cegueira e amputação no adulto 
e uma importante causa de falha renal, ataques cardíacos e acidente vascular 
encefálico. Percebendo que a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 têm 
dificuldades em aderir ao tratamento medicamentoso e, principalmente, à 
alimentação saudável surgiu a necessidade de se elaborar um projeto de 
intervenção para que ações estejam voltadas para mudar este quadro e melhorar a 
qualidade de vida dos mesmos. O projeto tem como objetivo propor um plano de 
intervenção para aumentar a adesão a uma alimentação saudável para pacientes 
diabéticos tipo 2 atendidos pela Unidade Básica de Saúde CIBRACI da cidade de 
Ubá, Minas Gerais. Para contribuir na elaboração do projeto de intervenção foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde por meio dos 
seguintes descritores: diabetes, alimentação saudável e tratamento medicamentoso. 
O projeto de intervenção foi elaborado seguindo os passos do planejamento 
estratégico situacional. Espera-se que com este projeto se consiga conscientizar a 
população da necessidade de mudanças nos hábitos alimentares e melhorar a 
qualidade de vida  principalmente, os diabéticos. 
 
Palavras-chave: Diabetes. Alimentação saudável. Tratamento medicamentoso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 

 
A large number of patients seen at the Basic Health Unit CIBRACI in Ubá, Minas 
Gerais are overweight or obese and rarely have weight loss. Patients also have 
repeated urinary infections, itching, constant fatigue, dyslipidemia, progressive loss of 
vision and sexual impotence, symptoms that significantly affect their quality of life. 
Diabetes is not a single disease, but a heterogeneous group of syndromes 
characterized by elevated fasting blood glucose, caused by relative or absolute 
insulin deficiency. Diabetes mellitus is the main cause of blindness and amputation in 
adults and an important cause of kidney failure, heart attacks and stroke. Realizing 
that most patients with type 2 diabetes have difficulties in adhering to drug treatment 
and, mainly, to healthy eating, the need arose to develop an intervention project so 
that actions are aimed at changing this situation and improving the quality of life of 
patients. themselves. The project aims to propose an intervention plan to increase 
adherence to healthy eating for type 2 diabetic patients treated by the Basic Health 
Unit - CIBRACI in the city of Ubá - Minas Gerais. To contribute to the elaboration of 
the intervention project, a bibliographic search was carried out in the Virtual Health 
Library using the following descriptors: diabetes, healthy eating and drug treatment. 
The intervention project was designed following the steps of strategic situational 
planning. It is hoped that this project will make the population aware of the need to 
change eating habits and improve quality of life, especially for diabetics. 
 
Keywords: Diabetes. Healthy eating. Drug treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município 

 

Ubá é um município do estado de Minas Gerais que tem uma população estimada 

de 115.552 habitantes e uma densidade demográfica de 249,16 hab/Km² (IBGE, 

2019).  O município de Ubá é um centro moveleiro de grande importância para o 

estado  de Minas Gerais e também é reconhecido pela produção da manga Ubá que 

gera doces que são vendidos na região com  grande aceitação pela população 

visitante.  

 

1.2 Aspectos Gerais da Comunidade 

 

O município de Ubá conta com várias instituições de ensino superior e dentre essas, 

uma Faculdade de Medicina e de Enfermagem que, em breve, estará suprindo as 

deficiências de profissionais na região. Atualmente, o município conta com nove 

profissionais do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) atuando nas equipes 

das Estratégias Saúde da Família (ESF) Bom Pastor, Colônia, COHAB, CIBRACI, 

São João, São Sebastião, Santa Edwiges, Pires da Luz e Ponte Preta. 

 

A comunidade atendida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Ubá é composta 

por 37% de mulheres, 26% de homens, 24% idosos e 13% crianças. Percebe-se que 

as mulheres são as que mais procuram as UBS. Os problemas mais detectados 

entre os usuários são: diabetes, hipertensão, obesidade, dengue, problemas 

cardiovasculares, infecções do trato urinário e até mesmo depressão.   

 

As crianças, em geral, são acometidas de viroses, resfriados, pneumonia e alguns 

casos de bronquite, asma e dengue. Ocorrem também alguns casos de ferimentos 

por causa de cortes, quedas, etc. 

 

As mulheres se destacam no atendimento da área ginecológica, algumas com 

doenças como diabetes e hipertensão e obesidade. Há a presença de 

hipertireoidismo e depressão em alguns casos. Neoplasias são poucos casos, mas 

ocorrem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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A comunidade de Ubá procura as unidades de atendimento com os mais diversos 

problemas, porém, não aderem ao tratamento e orientações médicas. Percebe-se o 

uso incorreto de medicamentos e não aceitação de mudanças no estilo de vida, 

como reeducação alimentar e prática de exercícios físicos.  

 

Poucos são os pacientes que marcam suas consultas regularmente e que aderem 

ao tratamento farmacológico, principalmente nos casos de diabete e hipertensão.  

Encontramos dificuldades nas ações de prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis, devendo, por isso reforçar as atividades em grupo desses usuários. 

  

1.3 Sistema Municipal de saúde 

 

O município de Ubá conta com uma rede de hospitais, a saber: Hospital Santa 

Isabel; Hospital São Vicente de Paulo; Hospital Regional da Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais (FHEMIG) - Colônia Padre Damião; Hospital São Januário; 

Hospital do Núcleo Regional de Voluntários de Combate ao Câncer e, conta também 

com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).  

 

A assistência hospitalar em Ubá é composta por 336 leitos hospitalares e 43 

complementares, sendo que destes, 273 são destinados ao SUS para a população 

própria e referenciada (via Programação Pactuada Integrada – PPI e Sistema SUS-

FÁCIL). 

 

O município têm laboratórios terceirizados para exames, porém, existe uma cota 

mensal, que é insuficiente. O município também conta com o apoio de exames e 

consultas especializadas por meio do Consórcio em Saúde. 

 

As Unidades de Saúde participam do Programa Mais Vida, que é um projeto do 

Governo Estadual que visa à melhoria na qualidade de vida da pessoa idosa, 

através de ações de saúde que promovam a prevenção de doenças, agravos e a 

longevidade com independência e autonomia. O encaminhamento dos idosos ao 

Centro de Referência Mais Vida ocorre mensalmente, oportunidade em que são 
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acompanhados por um responsável e assistidos pela coordenadora do programa no 

município. 

 

Atualmente, a Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Ubá é formada por 

19 Unidades Básicas de Saúde, entre urbanas e rurais, compostas por Equipes da 

Estratégia de Saúde da Família (eSF), Equipes de Saúde Bucal (eSB) da 

Modalidade 1, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

 

A cobertura populacional pela Estratégia Saúde da Família estimada no município 

de Ubá é de 63,03% pela eSF e 22% pela eSB. A baixa cobertura se dá pela falta de 

recursos humanos para fazer a ampliação das equipes e os investimentos tanto do 

governo federal como do estadual serem insuficientes para garantir a expansão da 

cobertura. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde CIBRACI 

 

Quanto às questões de saneamento básico, a área de abrangência da unidade, nos 

aspectos do destino do lixo, esgoto, energia elétrica e do fornecimento de água, 

pode-se dizer, a partir dos dados contidos nos quadros 1, 2 e 3, que a população da 

área de abrangências da unidade é bem atendida e servida por esses serviços. 

 

Quadro 1 – Distribuição das famílias da área de abrangência da UNS CIBRACI 
segundo o destino do lixo, município de Ubá, Minas Gerais, 2017.  
Microáreas 1   (%) 2   (%) 3  (%) 4   (%) 5  (%) TOTAL 

Coletado 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

Queimado/enterrado* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jogado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reciclado 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Fonte: (SISAB, 2017) 
 

 
Quadro 2 – Distribuição das famílias da área de abrangência da UNS CIBRACI 
segundo o destino dos dejetos, município de Ubá, Minas Gerais, 2017.  
Microáreas 1 ( %) 2  (%) 3  (%) 4 (%) 5  (%) TOTAL 

Sistema público 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fossa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Céu aberto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: (SISAB, 2017) 
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Quadro 3 – Distribuição das famílias da área de abrangência da UNS CIBRACI 
segundo o abastecimento de água, município de Ubá, Minas Gerais, 2017.  
Microáreas 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) TOTAL 

Sistema público 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Outros  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: (SISAB, 2017) 

 

A distribuição de energia elétrica é realizada pela Companhia ENERGISA e atende a 

99,05% do município, segundo cruzamento de dados fornecidos pela 

Concessionária e de acordo com a base de dados de Sistemas de Informações em 

Saúde.  Na área de abrangência da UBS existem escolas e creches. 

 

No quadro 4 pode-se visualizar distribuição da população cadastrada em 2017 na 

área de abrangência da UBS CIBRACI em Ubá, por sexo e faixa etária. 

 

Quadro 4 – Distribuição da população cadastrada na área de abrangência da UBS 
CIBRACI segundo sexo e faixa etária, município de Ubá, MG, 2017. 

FAIXA 
ETÁRIA/ANO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

<1 6 4 10 

1  9 8 17 

2  9 12 21 

3  20 13 33 

4  15 14 29 

5-9  62 86 148 

10-14  57 72 129 

15-19  83 86 169 

20-24  85 97 182 

25-29  82 88 170 

30-34  86 74 160 

35-39  101 99 200 

40-44  57 85 142 

45-49  72 68 140 

50-54  51 86 137 

55-59  68 98 166 

60-64  68 89 157 

65-69  64 59 123 

70-74  27 27 54 

75-79  31 25 56 

80 e + 27 38 65 

TOTAL 1.080 1.228 2.308 
 Fonte: Cadastro da população da área de abrangência (2017) 
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A população da área de abrangência da UBS é jovem concentrando na faixa etária 

de 20 a 49 anos. 

 

O Censo Demográfico, realizado a cada dez anos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, é a principal fonte de informações demográficas brasileiras. 

Diversos temas investigados nessa grande pesquisa podem ser utilizados no 

planejamento e na avaliação das ações em saúde.  

 

As principais informações relacionadas à saúde presentes no censo são: distribuição 

da população por sexo e idade, quesitos que possibilitam a mensuração da 

mortalidade e da fecundidade, registros de nascimentos, informações sobre pessoas 

com algum tipo de necessidade especial, informações detalhadas sobre grupos 

populacionais específicos e indicadores para o conhecimento dos determinantes e 

condicionantes da saúde. 

 

No tocante ao perfil epidemiológico da população da área de abrangência da ESF 

por meio no cadastro individual disponível na unidade, podem-se demonstrar os 

principais problemas de saúde ou condições de saúde que afetam a população 

adscrita (quadro 5). 

 

Quadro 5 – Condições de saúde da população da área de abrangência da UBS 
CIBRACI, município de Ubá, Minas Gerais, 2017. 
CONDIÇÃO DE SAÚDE 
 

N 

Gestantes 89 

Hipertensos 305 

Diabéticos 256 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras) 227 

Pessoas que tiveram AVC 115 

Pessoas que tiveram infarto 92 

Pessoas com doença cardíaca 89 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 24 

Pessoas com hanseníase 14 

Pessoas com tuberculose 41 

Pessoas com câncer 13 

Pessoas com sofrimento mental 12 

Acamados 7 

Fumantes 184 

Pessoas que fazem uso de álcool 37 

Usuários de drogas 9 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência (2017) 



18 
 

  

Pelas informações existentes também na UBS, as principais causas de óbito foram: 

infarto agudo do miocárdio, dislipidemias e complicações do diabetes. As principais 

causas de internação foram a pneumonia e o acidente vascular encefálico (AVE). 

Ocorreram também algumas doenças de notificação como a dengue, a tuberculose, 

a meningite e picada de animais peçonhentos. Não houve registros de óbito infantil.  

 

Apesar de existir na área de abrangência algumas fábricas e lojas de móveis, a 

população que frequenta a UBS é de baixa renda, geralmente funcionários das 

fábricas e lojas e seus familiares.  

 

Esta unidade é específica para a realização de atendimento de atenção básica e 

integral. Ressalta-se que 90% dos atendimentos que são realizados no período da 

tarde são por demanda programada e 10% de forma espontânea, que ocorre no 

período da manhã, o que facilita oferecer uma assistência com classificação de risco 

e acolhimento.   

 

A Unidade Básica de Saúde CIBRACI não é bem estruturada para atender as 

necessidades das pessoas da região, pois o ambiente de atendimento é pequeno, 

por ser uma casa alugada, não é específica para o serviço que prestamos. Faltam 

alguns materiais e, apesar de termos computador com o sistema eSUS, continua 

com prontuários de papel, o que dificulta e atrasa o atendimento. O município não 

disponibiliza tinta e papel para imprimir as receitas do sistema. Disponibilizam os 

prontuários comuns e, se o profissional médico não comprar o material para a 

impressão, terá que escrever manualmente no prontuário e ainda fazer as receitas, o 

que atrasa muito o atendimento.   

 

Na atenção especializada, o agendamento é demorado por causa  do volume de 

encaminhamentos feitos pelas UBS. No hospital, às vezes ocorre superlotação, mas 

quando é necessário é feito o encaminhamento para atendimento de urgência. O 

mais difícil é conseguir ambulância para o transporte dos pacientes. 

 

O município têm laboratórios terceirizados para exames, porém, existe uma cota 

mensal que é insuficiente. O município também conta com o apoio de exames e 

consultas especializadas por meio do consórcio em saúde. 
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1.5 Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde CIBRACI 

 

No momento a equipe de saúde está incompleta porque está faltando agentes 

comunitários de saúde (ACS). Conta com uma médica, uma enfermeira, duas 

técnicas, cinco ACS, um secretário e um auxiliar de serviços gerais. Todos os 

integrantes da equipe trabalham oito horas diárias, com exceção da médica que 

trabalha 32h porque tem oito horas para dedicar aos estudos. 

 

1.6  O funcionamento da Unidade  Básica de Saúde CIBRACI 

 

A Unidade de Saúde CIBRACI funciona das 07:00 às 16:00h. Os  ACS, se revezam 

durante a semana, segundo uma escala, para ajudar na recepção. Com isso, as 

áreas desses ACS ficam descobertas de visitas nos dias em que eles prestam 

serviços na UBS. Além dos atendimentos na unidade, são feitas de 10 a 12 visitas 

domiciliares por mês às pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção. Os 

agendamentos são feitos pelos ACS e pela enfermeira. 

 

1.7 O dia a dia da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde CIBRACI 

 

A equipe procura atender toda a demanda espontânea e agendada da melhor forma 

possível com acolhimento e classificação de risco. Nas segundas feiras são 

agendadas as consultas semanais, sendo sete consultas pela manhã e sete à tarde, 

além das demandas espontâneas. Há, ainda, a necessidade de renovar as receitas 

relativas a saúde mental (são 10 diariamente na presença do paciente, cinco 

atendimentos pela manhã e cinco à tarde). 

 

Há uma grande preocupação com as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

que tem aumentado muito nos últimos anos. Há preocupação também com os 

jovens que usam tabaco e álcool. A equipe planeja grupos de gestantes, onde será 

incluído, também, o planejamento familiar e a gravidez precoce, os cuidados com as 

doenças sexualmente transmissíveis (DST) e a puericultura.  
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São realizados grupos de hipertensos e diabéticos (HIPERDIA), com adesão ainda 

pequena, mas há um esforço da equipe para que este número seja satisfatório nos 

próximos meses. 

 

O trabalho da equipe, como foi dito anteriormente, é baseado no atendimento diário 

à população da área de abrangência da unidade. O fluxo de usuários é muito grande 

por procura de atendimento. 

  

A demanda de pacientes com dengue tem aumentado nos últimos meses. Várias 

atividades são desenvolvidas na unidade CIBRACI com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida dos usuários. No quadro abaixo temos a produção da Unidade 

Cibraci em 2018. 

 

Quadro 6 – Número de usuários atendidos nas atividades desenvolvidas pela 

equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde CIBRACI, município de Ubá, Minas 

Gerais, 2018. 

Atividade Número de pacientes 

Consultas médicas                  101.238 

Pré-natal (baixo risco)   2.200 

Preventivos (Papanicolau)  1.974 

Atendimento individual dos enfermeiros 14.040 

Atividades educativas em grupo 1.633 

Visitas domiciliares (Médico e Enfermeiro) 6.280 

Visitas domiciliares (Técnico de Enfermagem) 6.130 

Visitas domiciliares (Agentes Comunitários de saúde)                    80.458 

Fonte: Registros da UBS CIBRACI (2019)  

 

 

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

passo) 

 

O primeiro passo da equipe foi detectar os problemas de saúde encontrados na 

comunidade para em seguida, selecionar o prioritário, ou seja, aquele que a equipe 

tem governança sobre o mesmo. 
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Os problemas dentro de uma comunidade são inúmeros, portanto, é fundamental 

que a eSF conheça sua área de abrangência como um todo, dando ênfase aos 

problemas de saúde, para que se possa realizar um planejamento de melhoria.  

 

A equipe de saúde é muito próxima da comunidade, assim sendo, fica mais fácil o 

conhecimento dos problemas e o levantamento de possíveis soluções. Isto pode ser 

feito pela prática da observação, diálogo com a população e também analisando 

registros sobre determinado assunto, constituindo um método rápido e barato de se 

obter informações, que seria a Estimativa Rápida. Porém a estimativa rápida não 

informa a real dimensão do problema, então, partir de um determinado dado, tem-se 

que aprofundar o conhecimento sobre ele, ás vezes necessitando de novos estudos.  

 

Para que a estimativa rápida ocorra, é necessário em primeiro lugar, elaborar quais 

são as informações fundamentais e formular perguntas simples e rápidas para 

obtenção dessas informações. 

 

Desta forma os problemas de saúde identificados no território foram: 

 Alta prevalência de dislipidemias; 

 Alta prevalência de hipertensos; 

 Alta prevalência de diabetes mellitus (DM) tipo 2; 

 Alta prevalência de doenças cardiovasculares; 

 Falta de conhecimento da população em relação aos perigos relacionados ao 

DM; 

 Baixa adesão ao tratamento medicamentoso; 

 Baixa adesão às mudanças de hábitos alimentares. 

 

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

(segundo passo) 

 

Dos problemas detectados, houve uma priorização dos mesmos a partir de critérios,  

com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população com DM2.  
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Quadro 7 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Unidade Básica de 
Saúde CIBRACI, município de Ubá – MG 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção/ 
Priorização**** 

Alta prevalência de 
doenças 
cardiovasculares 

Alta 5 Parcial 2 

Alta prevalência de 
hipertensos 

Alta 5 Parcial 2 

Alta prevalência de 
dislipidemias 

Alta 5 Parcial 2 

Alta prevalência de 
diabéticos tipo 2 

Alta 2 Parcial 1 

Baixa adesão ao 
tratamento 

Alta 2 Total 1 

Baixa adesão ás 
mudanças de hábitos 
alimentares 

Alta 1 Parcial 1 

Falta conhecimento da 
população em relação 
perigos do DM 

Alta 2 Total 3 

Legenda; 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 

 

De acordo com o quadro acima podemos verificar que os problemas identificados 

fazem parte da realidade de muitas unidades de saúde. O problema que mais nos 

preocupa é a baixa adesão a alimentação adequada dos pacientes com diabetes do 

tipo 2 e baixa adesão ao tratamento medicamentoso, pois, temos um número muito 

grande de pacientes com estes problemas.  

 

Temos total capacidade para enfrentamento da baixa adesão ao tratamento 

medicamentoso como também aos conhecimentos da população, que podem ser 

sanados com informações sobre as doenças e incentivos ao tratamento. 

 

O quadro 7, nos mostra a priorização para o enfrentamento dos problemas 

selecionados como também o grau de urgência em que se encontra em nossa área 

de abrangência. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto foi feito a partir dos dados existentes na UBS com os pacientes 

atendidos onde um grande número desses apresenta sobrepeso ou obesidade e 

raramente, apresentam perda de peso.  

 

A partir desta análise verificou-se a necessidade de realizar ações educativas e de 

intervenções para melhorar a qualidade de vida dos pacientes diabéticos do tipo 2 

que não aderem a alimentação adequada e são os que estão com sobrepeso e 

obesidade. A alimentação adequada é essencial para mudança do quadro glicêmico 

e melhoria da qualidade de vida, como também, é importante para evitar as 

complicações da doença. Os pacientes apresentam também infecções urinárias 

repetidas, prurido, fadiga constante, dislipidemias, perda progressiva de visão e 

impotência sexual, sintomas estes que afetam significativamente a qualidade de vida 

dos mesmos.  

 

Percebendo que a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 tem dificuldade em 

aderir ao tratamento medicamentoso e, principalmente, à alimentação saudável 

surgiu a necessidade de se elaborar um plano de intervenção com ações que 

possam ajudar a mudar este quadro.  
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3  OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um plano de intervenção para aumentar a adesão a uma alimentação 

saudável pelos pacientes diabéticos tipo 2 atendidos pela unidade Básica de Saúde 

– CIBRACI da cidade de Ubá – Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Verificar os motivos da não adesão ao tratamento medicamentoso pelos diabéticos 

vinculados a Unidade Básica de saúde CIBRACI. 

 

Incentivar a adesão a alimentação saudável aos pacientes diabéticos tipo 2.  
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4 METODOLOGIA 
 
 
Primeiramente foi realizado o diagnóstico situacional pelo método da estimativa 

rápida onde foram levantados os principais problemas de saúde existentes no 

território da UBS. Houve uma participação efetiva da equipe de saúde da unidade. A 

seguir foi feita a priorização dos problemas para fazer a seleção dos mais relevantes 

para serem enfrentados pela equipe. 

 

Para fundamentar a elaboração do plano de intervenção foi feita uma pesquisa 

bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde sobre o tema e 

ainda nos Manuais do Ministério da Saúde. Foram também pesquisados livros 

disponíveis na Biblioteca da Faculdade de Medicina do Centro Universitário 

Governador Ozanam Coelho, Ubá, Minas Gerais. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada por meio dos seguintes descritores: Diabetes, Tratamento medicamentoso 

e Alimentação saudável. 

 

O projeto de intervenção foi elaborado seguindo os passos do planejamento 

estratégico situacional, conforme orientado por Faria, Campos e Santos (2018) 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Diabetes mellitus 

 

O diabete não é uma doença única e sim um grupo heterogêneo de síndromes 

caracterizadas por elevação da glicemia em jejum, causada por deficiência relativa 

ou absoluta da insulina. O diabetes mellitus é a principal causa de cegueira e 

amputação de membros em adultos e uma importante causa de falha renal, ataques 

cardíacos e acidente vascular encefálico. Os casos de diabetes mellitus podem, em 

sua maioria, ser divididos em dois grupos:  

 Tipo 1 - denominado diabetes mellitus dependente de insulina e  

 Tipo 2  - denominado diabetes mellitus independente de insulina (CHAMPE; 

HARVEY; FERRIER, 2009). 

 

Quadro 8 – Descrição do diabetes do tipo 1 e tipo 2 

Descrição Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2 

Idade de início Geralmente durante a 
infância ou a puberdade; 
sintomas desenvolvem-se 
rapidamente. 

Frequentemente após os 35 
anos; sintomas 
desenvolvem-se 
gradualmente. 

Estado nutricional no 
momento da doença 

Frequentemente 
desnutrição. 

Obesidade geralmente 
presente. 

Prevalência 900.000 = 10% dos 
diabéticos diagnosticados. 

10 milhões = 90% dos 
diabéticos diagnosticados. 

Predisposição genética Moderada. Muito forte. 

Defeito ou deficiência Células β são destruídas, 
eliminando a produção de 
insulina. 

Resistência à insulina, 
combinada com 
incapacidade das células β 
de produzirem quantidades 
adequadas de insulina. 

Frequência de cetose Comum. Rara. 

Insulina plasmática Baixa a ausente. Alta no início da doença; 
baixa na doença de longa 
duração. 

Complicações agudas Cetoacidose. Coma hiperosmolar. 

Tratamento com 
fármacos 
hipoglicemiantes orais 

Não é responsivo. Responsivo. 

Tratamento Insulina é sempre 
necessária. 

Dieta, exercícios físicos, 
fármacos hipoglicemiantes 
orais; a insulina pode ou não 
ser necessária. 

Fonte: Champe; Harvey; Ferrier (2009). 
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5.1.1 Diabetes mellitus tipo 2 

 

O diabetes mellitus tipo 2 é a forma mais comum da doença, atingindo cerca de 90% 

da população diabética. A doença é com frequência detectada por exames de 

triagem de rotina. Entretanto, muitos diabéticos tipo 2 apresentam sintomas de 

poliúria e polidipsia de várias semanas de duração. A polifagia também pode estar 

presente. (GROSS et al., 2002).  

 

As pessoas com diabetes tipo 2 apresentam resistência à insulina com disfunção da 

célula β, mas não necessitam de insulina para manter a vida, embora a insulina 

possa ser necessária para controlar a hiperglicemia em alguns pacientes (GROSS et 

al., 2002). 

 

O diagnóstico baseia-se mais comumente na presença de hiperglicemia, isto é, uma 

concentração de glicose sanguínea igual ou superior a 126 mg/dL (GROSS et al., 

2002). 

 

A resistência à insulina ocorre pela capacidade diminuída dos tecidos-alvo como 

fígado, tecido adiposo e músculo de responderem as concentrações circulantes 

normais de insulina. Por exemplo, a resistência à insulina se caracteriza por 

produção descontrolada de glicose hepática e por captação diminuída de glicose 

pelo músculo e pelo tecido adiposo.  

 

Segundo Ferrier (2018, p. 342)  

 
[...] o diabete tipo 2 de desenvolve em indivíduos resistentes à 
insulina que também apresentam diminuição na função das células β. 
A resistência à insulina com o risco subsequente de desenvolvimento 
do diabetes tipo 2 é comumente observada em indivíduos obesos, 
sedentários ou idosos e em 3 a 5% de mulheres grávidas, que 
desenvolvem diabetes gestacional. Esses pacientes são incapazes 
de compensar adequadamente a resistência á insulina com a 
liberação aumentada de insulina.   

 

A resistência à insulina aumenta com o ganho de peso e diminui com a perda de 

peso. Isso sugere que o acúmulo de lipídeos é importante no desenvolvimento da 
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resistência à insulina. O tecido adiposo não é simplesmente um órgão de 

armazenamento de energia, mas também um órgão secretório (FERRIER, 2018).  

 

No diabetes tipo 2, a capacidade das células β do pâncreas é inicialmente mantida, 

resultando em níveis de insulina que variam desde acima até abaixo do normal. 

Entretanto, com o tempo, as células β tornam-se progressivamente disfuncionais, 

falhando em secretar insulina suficiente para corrigir a hiperglicemia preponderante. 

Por exemplo, os níveis de insulina são altos em pacientes obesos típicos com 

diabetes tipo 2, mas não são tão altos quanto em indivíduos de obesidade similar 

não diabéticos (FERRIER, 2018).  Assim, a progressão natural da doença resulta no 

declínio da capacidade de controlar a hiperglicemia com secreção endógena de 

insulina.  

 

5.2 Tratamento medicamentoso 

 

Na atenção primária a saúde o tratamento preconizado para o diabete tipo 2 é 

manter as concentrações sanguíneas de glicose dentro dos limites normais e 

prevenir o desenvolvimento das complicações de longo prazo. A reeducação 

alimentar, redução de peso, exercício físico contribuem substancialmente para a 

correção dos níveis glicêmicos do diabete tipo 2. O trabalho dos profissionais dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) é fundamental para o alcance desse 

objetivo.  

 

A Organização Pan Americana de Saúde (2003) e a Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2005) apud Francisco et al. (2010, p. 175) destacam que 

 
Entre as doenças crônicas não transmissíveis, o diabetes mellitus se 
destaca como importante causa de morbidade e mortalidade, 
especialmente entre os idosos. O acelerado ritmo do processo de 
envelhecimento da população, a maior tendência ao sedentarismo e 
a inadequados hábitos alimentares, além de outras mudanças sócio 
comportamentais, contribuem para os crescentes níveis de incidência 
e prevalência do diabetes, bem como de mortalidade pela doença. 

 

Os benefícios do controle rígido da glicemia superam os riscos aumentados de 

hipoglicemia grave. Não está bem determinado como a hiperglicemia causa as 

complicações crônicas do diabetes. Em células onde a entrada de glicose não é 
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dependente da insulina, níveis elevados de glicose sanguínea levam ao aumento da 

glicose intracelular e de seus metabólitos. Por exemplo, o aumento intracelular de 

sorbitol contribui para a formação da catarata. Além disso, a hiperglicemia promove 

a condensação da glicose com proteínas celulares, em reação análoga à formação 

de HbA1c. Essas proteínas glicadas medeiam algumas das alterações 

microvasculares precoces do diabetes (ESTEVES et al., 2008).  

 

5.3 Alimentação saudável 

 

Os alimentos devem ter os nutrientes necessários para manter as funções normais 

do organismo. A energia do nosso corpo é oriunda de três nutrientes: gorduras, 

carboidratos e proteínas e, em algumas dietas, etanol. A ingestão dessas moléculas 

ricas em energia é maior que a ingestão dos demais nutrientes da dieta. Assim, eles 

são chamados de macronutrientes (FERRIER, 2018). 

 

A quantidade e os tipos de alimentos consumidos têm influencia significativa no 

surgimento das doenças crônicas não transmissíveis. Como por exemplo: a ingestão 

de altos teores de gordura influencia na incidência das doenças cardiovasculares 

(FERRIER, 2018).  

 

O nível plasmático de colesterol não é regulado precisamente, mas sim varia em 

resposta à dieta. Níveis elevados resultam em aumento do risco de doenças 

cardiovasculares. O risco aumenta progressivamente com valores altos para o 

colesterol sérico total. Uma correlação mais forte existe entre os níveis sanguíneos 

de colesterol LDL e doença cardíaca. E contraste, altos níveis de colesterol HDL têm 

sido associados com a diminuição no risco de doença cardíaca (FERRIER, 2018)  

 

Níveis anormais de lipídeos no plasma (dislipidemias), juntamente com o fumo, a 

obesidade, o sedentarismo e outros fatores de risco, agem no sentido de aumentar o 

risco de doença cardíaca coronariana (DCC). Um nível plasmático elevado de 

triacilglicerois também é um fator pra doença cardíaca coronariana, porém a 

associação é mais fraca do que entre os níveis de colesterol LDL e DCC (FERRIER, 

2018).  
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Ensaios clínicos têm demonstrado que o tratamento dietético ou medicamentoso da 

hipercolesterolemia é efetivo em diminuir a LDL, aumentar a HDL e reduzir o risco de 

eventos cardiovasculares. As mudanças induzidas pela dieta nas concentrações 

plasmáticas de lipoproteínas são modestas com alterações tipicamente entre 10 e 

20%, enquanto o tratamento com “estatinas” diminui o colesterol plasmático cerca de 

30 a 40% (CUPPARI, 2015). 

 

Os triacilglicerois são, quantitativamente, a classe mais importante de gorduras da 

dieta. A influência dos triacilglicerois nos níveis de lipídeos plasmáticos é 

determinada pela natureza química de seus ácidos graxos constituintes. A presença 

ou a ausência de ligações duplas (ácidos graxos saturados versus mono- e 

poliinsaturados), o número e a localização dessas ligações duplas (n-6 versus n-3) e 

a configuração cis ou trans dos ácidos graxos insaturados são as características 

estruturais mais importantes que influenciam os lipídeos plasmáticos (CUPPARI, 

2015).  

 

Ao substituírem os ácidos graxos saturados na dieta, as gorduras monoinsaturadas 

diminuem tanto os níveis plasmáticos de colesterol total quanto o de colesterol LDL, 

mas mantêm ou aumentam o colesterol HDL (FERRIER, 2018). Veja as correlações 

no quadro 9. 

 

Quadro 9 – Efeitos metabólicos e na prevenção de doenças dos tipos de gorduras 
da dieta 
Tipo de gordura Efeitos metabólicos Efeitos na prevenção de 

doenças 

Ácido graxo trans Aumenta LDL e diminui HDL Aumenta incidência de doença 
cardíaca coronariana. 

Ácido graxo saturado Aumenta LDL pouco efeito 
nas HDL 

Aumenta incidência de doença 
cardíaca coronariana; podem 
aumentar risco de câncer de 
próstata e de colo. 

Ácido graxo 
monoinsaturado 

Diminui LDL e diminui HDL Diminui a incidência de doença 
cardíaca coronariana. 

Ácidos graxos 
poliinsaturados (n-6) 

Diminui LDL e diminui HDL. 
Fornece o ácido 
araquidônico, importante 
precursor de prostaglandinas 
e leucotrienos. 

Diminui a incidência de doença 
cardíaca coronariana. 

Ácidos graxos 
poliinsaturados (n-3) 

Pouco efeito no LDL e HDL. 
Suprime arritmias cardíacas, 
reduz triacilglicerois no soro, 

Diminui a incidência de doença 
cardíaca coronariana;  
Diminui risco de morte súbita 
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reduz tendência à trombose, 
reduz pressão sanguínea. 

cardíaca. 

Fonte: Champe; Harvey; Ferrier (2009). 

 

O principal papel dos carboidratos da dieta é fornecer energia. Porém, o consumo 

deste macronutriente tem aumentado significativamente e com ele vem o aumento 

da obesidade, que também está relacionada ao estilo de vida sedentário e a 

alimentos densos em calorias, servidos em porções maiores (FERREIRA et al., 

2011).  

 

A Sociedade Brasileira de Diabetes (2009, p. 40) comenta que 

 

A ingestão alimentar diária deve ser disciplinada, fracionada em 
diversas refeições ajustada à prática de exercícios e ao esquema de 
insulinização ou de antidiabéticos orais, de forma a impedir consumo 
excessivo de alimentos nas refeições e o jejum prolongado. O 
objetivo é reduzir as oscilações glicêmicas significativas e o risco de 
hipoglicemia, o que irá favorecer o controle metabólico refletindo em 
melhor qualidade de vida de vida.  

 
 

Uma alimentação saudável é a base para a redução dos níveis glicêmicos e 

prevenção de complicações do diabetes. Para isso se estabeleceu uma dieta 

equilibrada baseada no fornecimento de macronutrientes orientado ara a população 

em geral, com o objetivo de obter nutrição adequada. Essa dieta seria composta por 

50 a 60% de carboidratos, 12 a 20% de proteínas e 30% de gorduras. Com a 

preocupação de reduzir o risco coronariano, recomendou-se apenas 10% de ácidos 

graxos saturados e colesterol dietético < 300 mg ao dia (CUPPARI, 2015).  

 

As Diretrizes para o Tratamento e Acompanhamento do Diabetes Mellitus da 

Sociedade Brasileira de Diabetes orienta a adoção de plano alimentar saudável, 

como aspecto fundamental no tratamento de DM. Destaca que a orientação 

nutricional e o estabelecimento da dieta para controle de pacientes com DM, 

associados às mudanças no estilo de vida são terapias de primeira escolha. Alerta 

ainda que,  a dieta-padrão para a redução de peso, quando feita de maneira isolada, 

é insuficiente para promover a perda de peso em longo prazo (CUPPARI, 2015). 
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Quadro 10 – Recomendações nutricionais para pessoas com DM 

Composição da dieta Ingestão recomendada 

Valor energético total (VET) 

Carboidratos totais 

Sacarose 

Frutose 

Fibra alimentar 

Gordura total 

Ácidos graxos saturados 

Ácidos graxos poli-insaturados 

Ácidos graxos monoinsaturados 

Colesterol 

Proteína 

De acordo com as necessidades individuais. 

60 a 70% + Ácidos graxos monoinsaturados 

Sem restrição 

Não recomenda a adição 

Mínimo 20g/dia 

Aproximadamente 30% do VET ou 80 a 85% de CHO + 

GT 

< 10% do VET 

Até 10% do VET 

60 a 70% CHO + Ácidos graxos monoinsaturados 

< 300 mg/dia 

15 a 20% do VET 

Fonte: Cuppari (2015) 

 

Os objetivos das recomendações acima são buscar e manter níveis lipídicos e 

pressóricos dentro dos padrões preconizados; prevenir e tratar as complicações 

agudas e crônicas; possibilitar o envolvimento da pessoa com DM no processo 

terapêutico para tomada de decisões (MENDES, 2011). 

 

Segundo Mendes (2011) as estratégias nutricionais são: 

 

 Pirâmide alimentar: orienta a pessoa com DM1 e DM2 na substituição dos 

alimentos que compõem a pirâmide, enfatizando número e tamanho das 

porções dos alimentos. Considerada boa estratégia na elaboração do plano 

alimentar com pessoas com DM. 

 Contagem de carboidratos: orienta a pessoa com DM a contabilizar os 

carboidratos das refeições e lanches, promovendo maior flexibilidade do plano 

alimentar. Considera boa estratégia nutricional para pessoas com DM. 

 Índice/carga glicêmica (IG)/(CG): orienta a substituição de alimentos de alto 

por baixo IG e CG ao longo do dia. Pode trazer benefício adicional quando o 

total de carboidratos das refeições é contabilizado. Não deve ser utilizado 

como estratégia primária no plano alimentar de pessoa com DM. 

 

A alimentação saudável é a principal forma de prevenir as complicações do diabetes, 

assim como reduzir os níveis glicêmicos. Por isso, a equipe de saúde deve estar 
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atenta também para orientações e acompanhamento dos pacientes em seu 

tratamento medicamentoso e, principalmente em relação a uma alimentação 

saudável e prática de atividades físicas (SCHEFFEL et al., 2014). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Baixa adesão à alimentação 

saudável”, 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 (FARIA; CAMPOS SANTOS, 2018).  

 

A Organização Mundial de Saúde (2018) reconhece que é necessário haver uma 

estratégia integrada que aborde três aspectos fundamentais para a prevenção das 

doenças crônicas não transmissíveis:  

 

 Primeiro é necessário atuar nos fatores de risco na idade adulta e, cada vez 

mais nos idosos. As modificações nos fatores de risco nesse grupo mostram 

seus efeitos em 3 a 5 anos. Segundo, as mudanças sociais na direção de 

ambientes saudáveis precisam ser expandidas, como parte indissociável de 

qualquer intervenção. Terceiro, devem ocorrer mudanças no ambiente de 

saúde onde crescem os indivíduos que estão em maior risco. 

 

 A dieta alimentar ocupa um importante papel neste contexto, já que os 

alimentos gordurosos, além de serem os que mais favorecem o ganho de 

peso pelo seu elevado valor calórico, são os mais importantes alimentos 

aterogênicos. O açúcar, apesar de engordar menos que a gordura, estimula a 

produção de insulina que participa diretamente na formação de gordura 

corporal, além de ser um hormônio que estimula a hipertrofia ventricular e 

vascular, favorecendo assim o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

 

 Com a implementação da redução de peso, conseguimos de até 20 mmHg de 

pressão arterial na pressão arterial sistólica (PAS) para cada 10 kg de peso 

reduzido e, ainda perda ponderal de 10 kg reduz em 26% o risco de 

desenvolver hipertensão arterial (HA) em indivíduos obesos. Da mesma 

forma, a cada 10 kg reduzidos em indivíduos obesos, reduz em 35% o risco 

de diabetes e 28% o risco de doenças cardiovasculares. 

 

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/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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A meta é conseguir que o paciente chegue a atingir um índice de massa corporal 

(IMC) de 25 Kg/m2 ou menos e uma circunferência abdominal inferior a 94 cm para 

homens e 80 cm para mulheres. A recomendação é redução da ingesta de calorias, 

redução de alimentos com alto teor de gordura saturada, redução no consumo de 

carboidratos simples e complexos e aumento no consumo de frutas, vegetais e 

cereais, associado a um aumento do consumo energético pela implementação de 

atividade física aeróbica regular, visando uma perda ponderal média de 5% a 7% em 

6 a 12 meses de tratamento. 

 

Analisando a viabilidade para se chegar a estes resultados, chegou-se à conclusão 

de que o nível de dificuldade de aceitação do tratamento e, principalmente à terapia 

nutricional é grande, pois é uma população que está acostumada com alta ingestão 

de sal e de alimentos com alto teor de gorduras, alguns são tabagistas e outros 

usam álcool, sem contar, o baixo índice de atividade física diária. Porém, há 

necessidade de que palestras e campanhas sejam inseridas no programa de 

atenção destinado a toda a população, principalmente os pacientes que sofrem de 

diabetes.   

 

Quanto à identificação de recursos, acredita-se que seja necessário algum 

investimento por parte das políticas públicas para que recursos humanos sejam 

contratados para a atenção desta população.  Há necessidade de nutricionistas e/ou 

nutrólogos para as avaliações nutricionais corretas e uma avaliação das 

necessidades de cada paciente, levando em consideração, as suas patologias de 

base e secundárias. 

 

O plano operativo para a realização do projeto de intervenção está voltado para um 

planejamento de algumas ações, acima citadas, para viabilizar todos os recursos 

necessários para a realização das intervenções necessárias.  

 

6.1 Descrição dos problemas selecionados (Terceiro passo) 

 

Dos problemas encontrados na unidade de atendimento, o que mais chamou a 

atenção foram os números de casos de diabéticos com baixa adesão á alimentação 

saudável.  
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Observando os pacientes durante a consulta, ficou claro que 98% deles têm como 

doença base a obesidade ou sobrepeso, o que acabou trazendo complicações. 

Destes 98% de pacientes observados, 14% já passaram por internações por causa 

de complicações advindas com o diabetes como hipertensão arterial e distúrbios 

metabólicos, 4% foram internados por problemas cardiovasculares e 9% por causa 

de complicações macrovasculares, 22% sofrem com as dislipidemias e já precisaram 

de internação. 

 

Os fatores de risco mais frequentemente encontrados para os problemas foram: 

sedentarismo, obesidade, hipertensão arterial, estresse, colesterol alto, triglicerídeos 

elevados, consumo de alimentos altamente calóricos; tabagismo e inatividade física.   

 

Na atualidade, temos um choque entre o sistema metabólico selecionado para 

acumular energia da forma mais eficiente possível e uma abundância relativa de 

oferta calórica associada à diminuição significativa de atividade física rotineira. O 

resultado foi sem dúvida, o aumento alarmante da prevalência da obesidade na 

população estudada associado às comorbidades, como a resistência à insulina, 

síndrome metabólica, hipertensão arterial, doença coronariana, disfunção pulmonar, 

dislipidemias, entre outras.  

 

Nos pacientes que estão com diabetes, a hipertensão é muito frequente, o que 

acaba aumentando substancialmente o risco para doença coronariana e acidente 

vascular encefálico. 

 

Dos pacientes com diabetes, 17% não aderiram ao tratamento farmacológico; 33% 

mudaram seu estilo de vida com dietas e exercícios físicos; 18% não aderiram às 

mudanças no estilo de vida; 23% não retornaram ao médico para fazer controle e 

8% foram encaminhados para especialistas.   

 

6.2 Explicação do Problema selecionado (Quarto passo) 

 

O maior problema existente é a baixa adesão à alimentação saudável pelos 

pacientes portadores de DM2. Percebe-se que são várias as dificuldades 
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enfrentadas pelo paciente para uma alimentação saudável como: questões culturais, 

maus hábitos alimentares desde a infância, situação socioeconômica, influência da 

mídia e dos amigos, falta de tempo para uma alimentação saudável, falta de 

organização em relação ao tempo, quantidade e qualidade das refeições, a falta de 

conhecimento dos usuários sobre alimentos saudáveis, fatores genéticos que 

envolvem a obesidade e o DM2, o alto preço dos alimentos diet, dificuldade de 

deixar o açúcar e diminuir o consumo de carboidratos; dificuldade em seguir a dieta 

proposta pelo nutricionista por causa da quantidade de vezes do consumo alimentar 

e por causa do volume das porções terem reduzido; crenças e culturas alimentares 

difíceis de serem abandonadas; falta de apoio da família; falta de profissional 

especializado para acompanhamento durante a terapia nutricional, entre outros.   

 

Nesse contexto, é importante, informar, esclarecer dúvidas e desmistificar alguns 

aspectos do uso de insulina, entre outras coisas, torna-se essencial. O profissional 

da nutrição tem papel fundamental na terapia nutricional, que, na maioria das vezes, 

encaminha o paciente para acompanhamento psicológico para enfrentar as 

mudanças nos hábitos alimentares, que não são fáceis e, muitas vezes, 

incompreendida pelo paciente. 

 

O tratamento requer modificações comportamentais (dieta, atividade física e 

cessação do tabagismo) associados ao tratamento farmacológico. 

 

Na UBS CIBRACI, muitos pacientes portadores de diabetes são obesos, possuem 

hipertensão e estão em alto risco de doenças cardiovasculares, outros já possuem 

algum grau de deficiência renal e já existem pacientes com nefropatia diabética 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Distribuição dos pacientes diabéticos da UBS CIBRACI de acordo com as 
doenças já instaladas, 2019. 
 
 

 

Fonte:  autoria própria (2019) 

 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (Quinto passo) 
 

Dos nós críticos encontrados, foram selecionados três: 

 

 Dificuldade em mudar os hábitos alimentares inadequados; 

 Nível de informação da população insuficiente quanto aos problemas 

causados pelo diabetes; 

 Dificuldades para mudanças comportamentais e culturais, principalmente em 

relação á atividade física. 

 

6.4 Desenho das operações 

 

Para o desenho das operações foi elaborado o diagnóstico situacional, a 

identificação e priorização dos problemas e a construção do plano de ação que 

segue abaixo de acordo com cada nó crítico encontrado: 

 

35% 

27% 

11% 

17% 

7% 3% 

Doenças 

Hipertensão 

Obesidade 

Doenças cardiovasculares 

Alto risco para doenças 
cardiovasculares 

Alterações renais 

Nefropatia diabética 
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Fonte:  autoria própria (2019) 

 Quadro 11 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 

“Dificuldades de mudar hábitos alimentares inadequados”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família – CIBRACI, Ubá - MG 

Nó crítico 1 Dificuldades para mudar hábitos alimentares inadequados.  

Operação Modificar hábitos alimentares inadequados. 

Projeto Saúde Total 

Resultados 

esperados 

Diminuir IMC para 25kg\m2; reduzir Kg de peso dos pacientes, 

pois a cada 10Kg reduzidos, reduz 26% o risco de doenças 

cardiovasculares; diminuir número de tabagistas; reduzir ingestão 

calórica e aumentar gasto calórico com atividades físicas e com 

isso, reduzir índices glicêmicos. 

Produtos esperados Reeducação alimentar; campanhas educativas sobre boa 

alimentação e perigos da obesidade, das dislipidemias e do 

diabetes; programa de atividade física.  

Recursos necessários Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de 

comunicação para o público alvo; 

Estrutural: conseguir espaço para as palestras; mobilização 

para as campanhas contra a obesidade, diabetes e 

complicações; 

Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos 

multimidiáticos; minicursos.  

Recursos críticos Estrutural: conseguir espaço para as palestras;  

Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos 

e minicursos; 

Político: Conseguir investimento nos programas de saúde e 

adesão do gestor local nas ações de prevenção.  

Controle dos 

recursos críticos 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 

Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 

Diretor das UBS (motivação favorável). 

Ações estratégicas Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o 

secretário de saúde; reuniões com a associação da comunidade.  

Prazo Três meses para o início das atividades.  

Responsáveis pelo 

acompanhamento das 

ações 

Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Nutricionista. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Palestras sobre obesidade e os fatores de risco para doenças 
cardiovasculares, distúrbios metabólicos e diabetes (todas as 
microáreas) três meses; 
Campanhas sobre alimentação saudável (todas as microáreas) 
três meses; 
Promoção de eventos com atividades físicas (todas as 
microáreas) três meses; 
Campanhas para a construção de horta comunitária (alternativa) 
para todas as microáreas; 
Palestras sobre DCNT, principalmente diabetes (todas as 
microáreas). 
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Fonte:  autoria própria (2019) 

Quadro 12 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Nível de informação 

da população insuficiente quanto aos problemas causados pelo diabetes”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família – CIBRACI, Ubá - MG 

Nó crítico 1 Nível de informação da população insuficiente quanto aos 
problemas causados pelo diabetes  

Operação Modificar hábitos alimentares e estilos de vida; promover 
informações quanto às doenças através de visitas domiciliares. 

Projeto Trabalhar a reeducação alimentar para diminuir os índices de 
doenças crônicas não transmissíveis e diminuir os casos de 
diabetes com a redução do peso. Trabalhar atividade física para a 
redução de calorias no organismo.  

Resultados 
esperados 

Compreensão  

Produtos esperados Reeducação alimentar; Campanhas educativas sobre boa 
alimentação e perigos da obesidade e do diabetes; programa de 
atividade física. 

Recursos 
necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação 
para o público alvo; 
Político: conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 
campanhas contra o diabetes e dislipidemias; fazer palestras nas 
escolas sobre boa alimentação 
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos multimidiáticos; 
sementes para horta alternativa. 

Recursos críticos Político: Conseguir espaço para as palestras;  
Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; 
cartilhas para serem distribuídas nas escolas para conscientizar as 
crianças quanto à importância da boa alimentação. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Diretora da escola rural da região (motivação favorável).  

Ações estratégicas Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário 
de saúde; reuniões com a associação da comunidade; reuniões 
com os educadores e direção das escolas da região. 

Prazo Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar 
as estratégias. 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico, Enfermeiro, Técnicos de Enfermagem. 
 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Palestras sobre obesidade, diabetes, dislipidemias, os fatores de 
risco para doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, 
dislipidemias, complicações macro e microvasculares (todas as 
microáreas) três meses; 
Campanhas sobre alimentação saudável (todas as microáreas) três 
meses; 
Promoção de eventos com atividades físicas (todas as microáreas) 
três meses; 
Campanhas para conscientizar as crianças sobre boa alimentação e 
quanto aos perigos do tabagismo. 
Palestras sobre doenças causadas pelo tabagismo (todas as 
microáreas).  
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Fonte:  autoria própria (2019) 

 

 

Quadro 13 – Operações sobre o “nó crítico 4 relacionado ao problema “Dificuldades 
para mudanças comportamentais e culturais, principalmente em relação á atividade 
física”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família – 
CIBRACI, Ubá - MG 
Nó crítico 1 Dificuldades para mudanças comportamentais e culturais, 

principalmente em relação á atividade física. 

Operação Modificar hábitos e estilos de vida. Conscientizar a comunidade 
dos perigos existentes em não aderir à pratica atividade física. 

Projeto Saúde Total 

Resultados esperados Saúde total: Diminuir IMC para 25kg\m2; reduzir Kg de peso dos 
pacientes, pois a cada 10Kg reduzidos, reduz 26% o risco de 
doenças cardiovasculares; diminuir número de tabagistas; 
reduzir ingestão calórica e aumentar gasto calórico com 
atividades físicas. 

Produtos esperados Programa de atividade física. Panfletos com regras praticas de 
boa alimentação e qualidade de vida, incentivo á prática de 
exercícios para evitar complicações do diabetes. 

Recursos necessários Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de 
comunicação para o público alvo; 
Político: conseguir espaço para as palestras; mobilização para 
as campanhas contra o diabetes; 
Financeiro: Para recursos com panfletos, recursos 
multimidiáticos; minicursos. 

Recursos críticos Político: Conseguir espaço para as palestras;  
Financeiro: recursos para os panfletos; recursos 
multimidiáticos; minicursos. 

Controle dos recursos 
críticos 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 

Ações estratégicas Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o 
secretário de saúde; reuniões com a associação da 
comunidade. 

Prazo Três meses para o início das atividades. 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médico. Enfermeiro, Técnicos de Enfermagem e Fisioterapeuta. 
 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Palestras sobre diabetes e nefropatia diabéticas, os fatores de 
risco para doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos 
(todas as microáreas) três meses; 
Campanhas sobre alimentação saudável (todas as microáreas) 
três meses; 
Promoção de eventos com atividades físicas (todas as 
microáreas) três meses; 
Campanhas para a construção de horta comunitária 
(alternativa) para todas as microáreas; 
Palestras sobre doenças causadas pelo diabetes (todas as 
microáreas). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A alimentação saudável para o diabético tem sido identificada como o ponto chave 

para o adequado controle metabólico do Diabetes. 

 

 Sabe-se que, em casa, coberto por todos os cuidados familiares, seguir o plano 

alimentar prescrito, torna-se muito simples e, por muitas vezes esta situação reforça 

a impossibilidade de vivenciar situações importantes para o desenvolvimento 

humano em qualquer fase da vida. 

 

Esperamos que os pacientes diabéticos comecem a aderir a uma alimentação 

saudável em busca de melhores condições de saúde e melhor qualidade de vida.  

 

Assim, acredito que este projeto venha a contribuir significativamente para melhorias 

de nossos pacientes. 
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