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RESUMO 

 

 
RESUMO 

Ao realizar o diagnóstico situacional da área de abrangência do Programa 
Saúde da Família (PSF) Nossa Senhora da Glória, foram identificados 
diversos problemas como: Depressão, alta prevalência de Hipertensão 
Arterial e Tabagismo. De todos os problemas o que mais se destacou foi a 
da baixa adesão medicamentosa dos portadores de Diabetes Mellitus 
(DM). O Diabetes Mellitus é um problema grave de saúde pública no Brasil 
e no mundo. É uma doença crônica degenerativa, não transmissível, que 
nos últimos anos tem incrementado sua prevalência no mundo e estima-se 
que seguirá aumentando nos próximos anos. O desenvolvimento de ações 
e estratégias para adoção de medidas preventivas, de promoção  à saúde 
e controle do DM e suas complicações, são diretrizes previstas na 
Estratégia de Saúde da Família. Essas medidas  objetivam uma melhor 
qualidade de vida da população. Nesta perspectiva, o objetivo do presente 
trabalho foi elaborarada uma proposta de intervenção com o objetivo 
depara melhorar a adesão medicamentosa dos pacientes diabéticos que 
são acompanhados no  PSF Nossa Senhora da Glória no município de 
Santo Hipólito/Minas Gerais. A elaboração da intervenção seguiu a 
metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (PES). Espera-se 
que após sua implantaçao tenhamos uma melhora na adesão ao 
tratamento por parte dos pacientes acompaonhados resultando em última 
instância na melhoria da qualidade de vida dos mesmos.  

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Estratégia Saúde da Família. Atenção 
Primária à Saúde. Educação em Saúde 

.  
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ABSTRACT 

 

 
When performing the situational diagnosis of the area of coverage of the 
Family Health Program (PSFHP) Nossa Senhora da Glória, several 
problems were identified as: Depression, high prevalence of hypertension 
and smoking. Of all the problems, the one that stood out the most was the 
low drug adherence of Diabetes Mellitus (DM) patients. Diabetes Mellitus is 
a serious public health problem in Brazil and the world. It is a chronic, 
degenerative, nontransmissible disease that in recent years has increased 
its prevalence in the world and it is estimated that it will continue to increase 
in the coming years. The development of actions and strategies for the 
adoption of preventive measures, health promotion and control of DM and 
its complications, are guidelines foreseen in the Family Health Strategy. 
These measures aim at a better quality of life for the population. In this 
perspective, the aim of the present study was to elaborate an intervention 
proposal was elaborated with the objective ofto improveing the medical 
adherence of diabetic patients who are accompained in the FHPPSF Nossa 
Senhora da Glória in the city of Santo Hipólito/Minas Gerais. The 
elaboration of the intervention followed the methodology of the Situational 
Strategic Planning (PESSP). It is hoped that after its implantation we will 
have an improvement in the adherence to the treatment on the part of the 
patients who are accompainedaccompanied, resulting in last instance in the 
improvement of their quality of life. 
 
Keywords: Diabetes Mellitus. Family Health Strategy. Primary Health 
Care. Santo Hipolito 
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1 INTRODUÇÃO 

O diabetes mellitus (DM) inclui um grupo de distúrbios metabólicos 

caracterizados por um elevado nível de glicose no sangue (hiperglicemia) 

em forma crônica. Trata-se de uma patologia de ampla difusão em todo o 

mundo, e um grande desafio para os sistemas de saúde especialmente 

pelas numerosas complicações micro e macrovasculares nos pacientes. 

Entre as complicações microvasculares, a retinopatia diabética é a 

principal causa de cegueira entre adultos (BOELTER et al, 2003) e a 

nefropatia diabética é a principal causa de insuficiência renal crônica 

(BURMEISTER et al, 2012). Pessoas com diabetes também têm maior 

risco de complicações macrovasculares (doenças no cerebro e cardio-

vasculares) comparadas com a população de não diabéticos e, em geral, 

têm uma expectativa de vida reduzida, independentemente da idade de 

início da doença (SOARES, 2013). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem cerca de 

422 milhões de pessoas que sofrem de diabetes em todo o mundo e cerca 

de 80% das mortes relacionadas a esta doença ocorrem em países 

emergentes. Em 2014, o diabetes causou 1,5 milhões de mortes no mundo, 

e outros  2,2 milhões de óbitos foram atribuídas a altos níveis de glicose 

no sangue (WHO, 2016).  A Organização Mundial da Saúde , estima ainda 

que mortes por diabetes aumentarão em mais de 50% nos próximos 10 

anos se medidas urgentes não forem tomadas. No âmbito nacional, a 

doença também representa um problema de saúde de grande magnitude, 

de acordo com o  International Diabetes Federation (IDF), a Diabetes 

Mellitus  afeta cerca de 16.780.000 milhões de pessoas. (apud 

DIABETECCOL, 2019)   

A prevenção e o controle do Diabetes trazem implicações 

importantes e a utilização de novas estratégias e abordagens que 

identifiquem com mais precisão os indivíduos em situação de risco, 

oferecem benefícios tanto para o indivíduo  como para a sociedade. 

Contudo, por ser uma doença crônica, o controle do Diabetes requer 

acompanhamento e tratamento por toda a vida, envolvendo as medidas 

farmacológicas e não farmacológicas. 
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A adesão ao tratamento é um fator determinante na eficácia 

terapêutica do Diabete Mellitus, sendo este o tema principal deste estudo 

cuja proposta de intervenção terá como objetivo elaborar ações  e 

estratégicas para melhorar a adesão ao tratamento dos pacientes 

acompanhados pelos profissionais do Programa Saúde da Família na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade Nossa Senhora da Glória, 

de Santo Hipólito – MG. 

 

 

A História do município Santo Hipólito inicia-se em 1910 com a 

construção de um ramal ferroviário cujo objetivo era interligar as cidades 

de Corinto a Diamantina. Às margens deste ramal, povoados foram 

formados para abrigar as famílias da extinta Rede Ferroviária Federal S/A 

(RFFSA). O nome da cidade foi escolhido em homenagem ao “Santo 

Hipólito de Roma” cuja escultura foi encontrada pelos trabalhadores locais 

nas proximidades do povoado. Santo Hipólito  tornou-se efetivamente 

município, deixando de ser distrito da cidade de Corinto  em 13 de 

dezembro de 1963, pelo decreto estadual nº 2764, o munícipio hoje é  

constituído de três distritos, sendo, Nossa Senhora da Glória, Lameirão da 

Serra e Valho Fundo (IBGE, 2019). 

Distante da Capital mineira a cerca de  242 km, a cidade de  Santo 

Hipólito abriga atualmente uma população de 4.551 habitantes distribuídos 

em uma superfície territorial de 430 km e uma densidade de 8,22 hab./km², 

conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 

2019) . A cidade integra a microrregião de Curvelo, e faz divisa com os 

municípios de Corinto, Monjolos e  Augusto de Lima. Banhado pelo Rio das 

Velhas, o município de Santo Hipólito  situa-se em uma região 

predominantemente rural, tendo sua economia baseada em atividades 

primárias como agricultura e pecuária.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é 0,657,  

sendo considerado médio, de acordo com dados do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento. O PIB per  capta em 2017 era de 

R$10.460,9 em 2014. a  taxa de escolarização é de 97,7% em indivíduos 

da faixa etária de  a 14 anos (IBGE, 2017). 
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A comunidade Nossa Senhora da Glória, onde o projeto de intervenção se desenvolverá, constitui um dos três distritos do Município de Santo Hipólito, com população estimada em 1079 habitentes conforme o último censo do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE, 2019). Com predominância do sexo feminino e na faixa etária dos 30 aos 39 anos. A estrutura de saneamento básico na comunidade é fossa séptica, o lixo é coletado na comunidade uma vez por semana pela prefeitura e as moradias são de alvenaria. A taxa de analfabetismo é baixa (11%), a comunidade atualmente  dispõe de 01 escola municipal, 01 escola estadual e 01 creche. (IBGE, apud VALLS  2017). 

1.2     O Sistema de saúde em Santo Hipólito e a Estratégia Saúde da 

Família Nossa Senhora da GlóriaO sistema municipal de saúde 

O sistema de saúde do município de Santo Hipólito é composto por 

02 unidades de ESF (Estratégia saúde da família), sendo,  01 unidade 

localizada no Distrito Centro e outra na zona rural  de Nossa senhora da 

Glória. Inaugurada em outubro de 2011, a ESF Nossa Senhora da Glória, 

onde atuo como médico, funciona de segunda  a sexta-feira das 7:00  às 

17:00 horas. A carga horária dos colaboradores é de 40 horas semanais. 

Nesse sentido, as equipes se revesam  durante a semana seguindo uma 

escala preestabelecida de atividades relacionadas a assistência, recepção 

e arquivo.  

 

As consultas na unidade são realizadas  das segundas-feiras  as 

quintas-feiras, das 7:00 às 17:00 horas, sendo que nas quartas-feiras de 

13:00 às 16:00 horas também são realizados os antedimentos domiciliares 

a pacientes acamados com a presença da enfermeira da ESF.  

Os atendimentos aos pacientes da comunidade Nossa Senhora da 

Glória, em sua maioria, acontecem de forma espontânea, no entanto, cerca 

de 30% a 40% das consultas são previamente agendadas para  pacientes 

de outras comunidades, sendo esta uma estratégia determinada pela 

equipe PSF com a finalidade de evitar sobrecarga, melhorando assim, a 

qualidade dos atendimentos. 

A ESF Nossa Senhora da Glória possui uma estrutura enxuta, sendo 

composta por 01 recepção, 03 banheiros, 01 consultório, 01 sala de 

observação e medicação, 01 sala para agentes comunitários que é 

também utilizada para  atendimento de enfermagem, psicóloga e 

nutricionista, 01 cozinha e 01 sala para vacina. A sala de vacinação  se 

encontra desativada por conta de seu espaço que não comporta a 

demanda local, e, por esse motivo os usuários de deslocam para a unidade 

central  gerando desconforto e transtorno para comunidade.  

A equipe da ESF Nossa Senhora da Glória é formada pelos 

seguintes profissionais:   

01 Médico Clínico Geral 
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01 Enfermeira 

01 Nutricionista 

01 Psicólogo 

02 Técnicos de enfermagem 

02  Agentes Comunitário de Saúde (ACS) 

01 Serviço Gerais 

 

Além dos atendimentos à comunidade, realizamos também reuniões  

com grupos de pacientes hipertensos, diabéticos e tabagistas, no entanto, 

devido à baixa procura, as reuniões encontram-se temporariamente 

suspensas. Por esse motivo, a equipe PSF vem buscando estratégias para 

aumentar a demanda por meio da conscientização da população da 

comunidade quanto à  importância desses grupos de apoio para a 

promoção da saúde. 

1.3 Aspectos da comunidade  

A comunidade Nossa Senhora da Glória, onde o projeto de 

intervenção se desenvolverá, constitui um dos três distritos do Município 

de Santo Hipólito, com população estimada em 1079 habitantes conforme 

o último censo do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE, 

2019). Com predominância do sexo feminino e na faixa etária dos 30 aos 

39 anos. A estrutura de saneamento básico na comunidade é fossa séptica, 

o lixo é coletado na comunidade uma vez por semana pela prefeitura e as 

moradias são de alvenaria. A taxa de analfabetismo é baixa (11%), a 

comunidade atualmente  dispõe de 01 escola municipal, 01 escola estadual 

e 01 creche. (IBGE, apud VALLS  2017). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora da Glória 

Inaugurada em outubro de 2011, a ESF Nossa Senhora da Glória, 

onde atuo como médico, funciona de segunda  a sexta-feira das 7:00  às 

17:00 horas. A carga horária dos colaboradores é de 40 horas semanais. 

Nesse sentido, as equipes se revesam  durante a semana seguindo uma 

escala preestabelecida de atividades relacionadas a assistência, recepção 

e arquivo.  

A equipe da ESF Nossa Senhora da Glória é formada pelos seguintes profissionais:   



13 
 

 
 
 
 
 

 

Além dos atendimentos à comunidade, realizamos também reuniões  

com grupos de pacientes hipertensos, diabéticos e tabagistas, no entanto, 

devido à baixa procura, as reuniões encontram-se temporariamente 

suspensas. Por esse motivo, a equipe PSF vem buscando estratégias para 

aumentar a demanda por meio da conscientização da população da 

comunidade quanto à  importância desses grupos de apoio para a 

promoção da saúde. 

1.5  A Equipe de Saúde da Família Nossa Senhora da Glória 

A equipe da ESF Nossa Senhora da Glória é formada pelos 

seguintes profissionais:   

 01 Médico Clínico Geral 

 01 Enfermeira 

 01 Nutricionista 

 01 Psicólogo 

 02 Técnicos de enfermagem 

 02  Agentes Comunitário de Saúde (ACS) 

 01 Serviço Gerais 
 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe  

Inaugurada em outubro de 2011, a ESF Nossa Senhora da Glória, 

onde atuo como médico, funciona de segunda  a sexta-feira das 7:00  às 

17:00 horas. A carga horária dos colaboradores é de 40 horas semanais. 

Nesse sentido, as equipes se revezam durante a semana seguindo uma 

escala preestabelecida de atividades relacionadas a assistência, recepção 

e arquivo.  

As consultas na unidade são realizadas  das segundas-feiras  as 

quintas-feiras, das 7:00 às 17:00 horas, sendo que nas quartas-feiras de 

13:00 às 16:00 horas também são realizados os atedimentos domiciliares 

a pacientes acamados com a presença da enfermeira da ESF.  
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Os atendimentos aos pacientes da comunidade Nossa Senhora da 

Glória, em sua maioria, acontecem de forma espontânea, no entanto, cerca 

de 30% a 40% das consultas são previamente agendadas para  pacientes 

de outras comunidades, sendo esta uma estratégia determinada pela 

equipe PSF com a finalidade de evitar sobrecarga, melhorando assim, a 

qualidade dos atendimentos. 

 

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

passo)  

O diagnóstico situacional aliado às reuniões com os profissionais 

que compõe a equipe PSF da comunidade Nossa Senhora da Glória, bem 

como a observação comportamental dos usuários da unidade, permitiu a 

identificação de alguns problemas que dificultam a gestão do trabalho na 

unidade. As principais queixas da equipe dizem respeito à escassez de 

equipamentos importantes para o atendimento  e a necessidade de  

profissionais de outras áreas da saúde para um suporte mais amplo à  

população. Tais circunstâncias dificultam  a assistência humanizada aos 

usuários, mesmo assim, os profissionais do PSF se empenham de forma 

conjunta para suprir as necessidades proporcionando o melhor 

atendimento possível. Além desses, outros problemas identificados na 

ESF merecem atenção, os quais se destacam: 

 Quadro de equipe incompleto 

 Deficiência das equipes multidisciplinares. 

 Difícil acesso a consulta e exames especializados 

 Maus hábitos dietéticos da população 

 Alto índice de pacientes hipertensos e com diabéticos mellitus  

 Baixa adesão medicamentosa  

 Saneamento básico ineficiente com esgoto e  lixo a céu aberto. 

 

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

(segundo passo) 

6.2  Priorização dos Problemas 
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QUADRO 1: Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe ESF de  Nossa Senhora da Glória.2019 

 
Problema qq Urgência Capacidade de 

enfrentamento 
Seleção / 
Priorização 

Baixa adesão medicamentosa Alta 9 Parcial 1 

Maus hábitos dietéticos da 
população 

Média 4 Parcial 2 

Alto índice de pacientes hipertensos 
e com diabetes mellitus 

Alta 6 Parcial 3 

Difícil acesso a exames e consultas 
especializadas 

Média 4 Fora 4 

Saneamento básico ineficiente com 
esgoto e lixo a céu aberto 

Média 3 Fora 5 

Deficiência das equipes 
multidisciplinares 

Média 2 Fora 6 

Quadro de funcionários incompleto Média 2 Fora 7 

Fonte: Diagnóstico Situacional – 2020 (Elaborado pelo autor) 

 
De acordo com a análise do QUADRO 1, foi possível determinar que 

o problema “Baixa adesão medicamentosa”, está no topo das prioridades 

o que exige uma intervesão a fim de melhorar esses numeros. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Após minha graduação em Medicina e posterior inserção como 

médico da Equipe de Saúde da Família, encontrei na especialização da 

Universidade Federal de Minas Gerais a oportunidade de aperfeiçoar o 

meu trabalho e adquirir novos conhecimentos  para melhorar minha 

atuaçaoatuação na ESF da comunidade  Nossa Sonhora da Glória como 

agente tranformadortransformador na esfera da saúde local.   

A motivação para o  desenvolvimento de um projeto de intervenção 

na unidade de atendimento, partiu da inquietação diante dos problemas 

observados no dia a dia de trabalho. O diagnóstico situacional aliado  à 

percepção diária da equipe PSF permitiu a identificação de alguns 

proplemasproblemas que afetam a qualidade da assitênciaassistência 

prestada. Iidentificou-se como fator crítico a baixa adesão ao tratamento 

terapêutico dos usuários adscritos com Diabete Mellitus, o que motivou o 

desenvolvimento de uma proposta de intervenção que pudesse contribuir 

para reverter a problemática observada.  

A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization - 

WHO, 2003) define a adesão ao tratamento como: “(...) extensão com a 

qual o comportamento de uma pessoa, tomando medicação, seguindo uma 

dieta e/ou executando mudanças no estilo de vida, corresponde às 

orientações acordadas com a equipe de saúde”. A OMS, também estima 

que 50% dos doentes crônicos não aderem aos tratamentos prescritos 

(TAVARES, et al 2016). Segundo TAVARES et al (2016), infelizmente no 

Brasil faltam evidências quanto à prevalência da baixa adesão terapêutica. 

No entanto, na prática diária, a equipe de saúde permanece confrontada 

com os problemas enfrentados pela  adesão ao tratamento e com seus 

próprios limites para ajudar o paciente a resolvê-los.  

Muitos autores consideram a falta de adesão ao tratamento pelo 

paciente um problema de saúde pública, chegando a ser considerada 

como uma  “epidemia invisível”, variando de 15 a 93% para portadores de 

doenças crônicas, com média estimada de 50%, dependendo do método 

empregado para a medida”. (SANTA HELENA, 2007; SOUZA, 2008 ; 

GARNELO, 2008; BLOCH; MELO; NOGUEIRA, 2008, apud BRASIL, 2016; 
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p.12). 

A adesão é compreendida como a “utilização de pelo menos 80% 

dos tratamentos prescritos, observando horários, doses e tempo de 

tratamento” (LEITE; VASCONCELLOS, 2003; apud BRASIL,2016, p.15).  

“Estudos demonstram que a baixa adesão aos tratamentos terapêuticos é 

considerada barreira importante para o controle das doenças 

crônicas”(GONÇALVES et al., 1999; BRAWLEY; CULOS-REED, 2000; 

MILSTEIN-MOSCATI; PERSANO; CASTRO, 2000; WHO, 2003a; 

BUBALO et al., 2010; DE LAS CUEVAS, 2011; apud BRASIL, 2016 p.15). 

Assim, podemos afirmar que a  saúde do paciente diabético é 

amplamente determinada pela qualidade do monitoramento do tratamento. 

Nenhuma prescrição, por mais perfeita que seja, alcança um bom controle 

glicêmico sem a participação ativa e duradoura do paciente diabético. 

Conseguir isso é um desafio médico, o que exige estratégias com a 

finalidade de melhorar esta realidade. 

De fato, a baixa adesão terapêutica ao tratamento de Diabete 

Mellitus é um sério problema de saúde pública,  sendo este o principal 

motivo  para intervenção sob a ótica da Atenção Primária à Saúde.    
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3 OBJETIVO 

Propor um plano de intervenção para diminuir a prevalência da 

baixa adesão medicamentosa em pacientes portadores de Diabetes 

Mellitus no PSF Nossa Senhora da Glória de Santo Hipólito - Minas Gerais. 

 

3.1 Objetivos Específicos  

 Conscientizar os pacientes portadores de Diabetes Mellitus da 

importância da adesão medicamentosa e complicações da doença. 

 Levantar  as causas relacionadas à baixa adesão dos pacientes ao 

tratamento medicamentoso.   

 Realizar ações educativas direcionadas aos   pacientes 

acompanhado, com o objetivo de diminuir a  baixa adesão 

medicamentosa. 

 Buscar mecanismos e ferramentas para acompanhar   a evolução 

destes pacientes. 
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4 METODOLOGIA 

Com base nos objetivos delimitados neste Trabalho de Conclusão 

de Curso, optou-se pelo método Projeto de intervenção, que de acordo com 

LIMA (2015) é um conjunto de meios executados de maneira coordenada, 

com o objetivo de atingir uma objetivo previamente estabelecido. O projeto 

de intervenção será realizado pela equipe PSF da equipe  Nossa Senhora 

da Glória, cuja meta Ée melhorar a adesão ao tratamento de Diabetes 

Mellituss pelos pacientes adscritos na unidade.     

Os objetivos do projeto foram estabelecidos por meio da aplicação 

do Planejamento Estratégico Situacional (PES) de Carlos Matus 

(ARTMANN, 2002). Trata-se de  uma abordagem de análise de problemas 

que consiste em quatro momentos de cálculo: Momento explicativo, onde, 

por meio das observações continuas, visitas domiciliares e reuniões foi 

possível identificar os problemas estratégicos para a delimitação nós 

críticos e posterior intervenção. Momento regulatório onde foram definidos  

os  plano de operações; Momento estratégico,  onde a  viabilidade do plano 

é destacada e momento táctico-operacional que por fim, refere-se a fase 

implementação do plano, do monitoramento e de avaliação.  

Para subsidiar  a proposta de intervenção, optou-se por uma 

pesquisa bibliográfica de caráter exploratório através de uma busca 

criteriosa ao banco de periódicos disponibilizados pela CAPES e pela 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) utilizando-se os seguintes 

descritores: 

- Diabete Mélitus 

- Estratégia Saúde da Família  

- Cooperação do Paciente 

- Estratégia Saúde da Família 

- Atenção primária à saúde 

- ETerapêutica e educação em saúde 

Os portais de periódicos Capes e Scielo foram selecionados por 

apresentarem em seu acervo um universo de produções que reúnem 

diferentes trabalhos científicos e acadêmicos que sustentam os objetivos 

desta pesquisa.   

Comentado [VLA1]: Não é um descritor em saúde de 
acordo com o site http://decs.bvs.br/. Retirar ou 
modificar por Cooperação do Paciente 

 

http://decs.bvs.br/
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Estratégia Saúde da Família 

No Brasil, com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

novas exigências foram postas no sentido de melhorar as práticas de 

atenção à saúde. Anteriormente a metodologia de trabalho dos 

profissionais da saúde era desenvolvida de forma hierarquizada, isolada, 

fragmentada e autônoma (BARROS, 2014). A Estratégia Saúde da Família 

(ESF) surge então em 1994, em resposta à essas necessidades.  

Os profissionais passam então a trabalhar em equipe buscando 

conhecer a realidade das famílias em relação aos indicadores sociais, 

demográficos e epidemiológicos. As equipes buscam indicar os problemas  

de saúde prevalentes e situações de riscos aos quais a população atendida 

estáa exposta, bem como  prestar assistência integral de forma contínua e 

desenvolver ações educacionais para o enfrentamento de problemas 

locais. 

“A família como unidade de cuidado é a perspectiva que dá sentido 
ao processo de trabalho da Estratégia da Saúde Da família. Desta 
forma, a assistência voltada às famílias implica em conhecer como 
cada família cuida e identificam as suas forças, dificuldades e seus 
esforços para partilhar responsabilidade. Com base nas informações 
obtidas, o profissional deve utilizar-se do seu conhecimento sobre 
cada uma delas , para juntamente com as mesmas, pensar e pôr em 
prática a melhor assistência possível”.  (BARROS, 20147; p.07) 

 

 MENDES (2002) aponta que os sistemas de atenção à saúde 

apresentam os seguintes objetivos: I. O alcance de um nível ótimo de 

saúde, distribuído de forma equitativa; II. A garantia de uma proteção 

adequada dos riscos para todos os cidadãos; III. O acolhimento 

humanizado de todos os cidadãos; IV. A garantia da prestação de serviços 

efetivos e de qualidade; V. A garantia da prestação de serviços com 

eficiência.. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), foi implementada portanto 

para reorientar os cuidados primários de saúde, de acordo com os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), e vem  ganhando relevância 
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devido à crescente evidência de sua maior adequação, desempenho e 

efetividade em relação ao modelo tradicional (FACCHINI et al., 2006). O 

objetivo fundamental da ESF é o desenvolvimento de estratégias que 

visem a promoção e a recuperação da saúde dos indivíduos e família, e 

neste contexto, a atuação das equipes de saúde da família são o ponto-

chave no esforço constante para comunicar e trocar experiências e 

conhecimentos entre os membros da equipe, bem como entre eles e outros 

agentes comunitários de saúde.  

 

5.2  Atenção Primária à Saúde 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a "porta de entrada" do sistema 

de saúde e tem como características o uso equitativo dos recursos de 

saúde,  atenção integral e fácil acesso à população (STARFIELD, 2002). A 

Saúde da Família é uma estratégia fundamental para a implementação 

desse modelo de cuidado que beneficia a sociedade, a família e o cidadão.  

A Atenção Primária à Saúde no Brasil está “estruturada como 

primeiro nível de atenção e porta de entrada do sistema, constituída de 

equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, 

coordenando o cuidado, e atendendo as suas necessidades de saúde” 

(BRASIL, 2001). Desse modo, ao delinear seus usuários, as equipes de 

saúde da família conseguem estabelecer um vínculo com o público, 

possibilitando aos profissionais se comprometerem e compartilharem 

responsabilidades com usuários, familiares e comunidade. 

A expansão e melhoria da atenção primária à saúde, de acordo com 

a Estratégia de Saúde da Família, compreende uma série de prioridades 

políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2001). Esse conceito substitui a 

proposta anterior, focada exclusivamente na doença, para dar lugar à 

gerenciamento de práticas de saúde desenvolvidas com democracia e 

participação.  

O desafio é ampliar o escopo dessas atividades, com vistas a um 

atendimento mais eficaz, uma vez que a saúde da família é entendida como 

a principal estratégia de mudança e está totalmente integrada no contexto 
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geral da reorganização do processo de trabalho no sistema de saúde.  

 

 

 

5.3  Diabete Meéllitus 

A Organização Mundial da Saúde define Diabetes Mellitus como 

“uma doença crônica que ocorre quando o pâncreas não produz insulina 

suficiente ou quando o corpo é incapaz de usar a insulina que produz 

efetivamente. Isso resulta em um aumento da concentração de glicose no 

sangue , a hiperglicemia” (WHO, 2011). 

Em termos simplistas, os carboidratos que consumimos são 

digeridos no intestino e transformados em glicose. Esta glicose circula pelo 

sangue fornecendo energia aos orgãos e tecidos, no entanto, para que este 

processo ocorra, ou seja, para que nossos orgãos usem essa glicose, eles 

necessitam de um hormônio produzido pelo pâncreas que é a insulina. A 

insulina portanto atua como uma chave sendo sua principal função, 

promover a  entrada de glicose para as células (SOARES, 2013).  

Se a produção de insulina é insuficiente ou há no organismo uma  

resistência à sua ação, a glicose acaba se acumulando no sangue 

(hiperglicemia), danificando progressivamente os vasos sanguíneos 

(artérias e veias) o que pode acelerar o processo de arteriosclerose, 

aumentando a risco de doença cardiovascular (GROSS et al, 2012). A 

classificação exata do tipo de DM leva mais precocemente ao tratamento 

adequado, com um índice maior de sucesso na obtenção de um bom 

controle glicêmico, o que por consequência reduz eventuais complicações, 

portanto, os tipos de Diabetes comumente conhecidos se classificam da 

seguinte forma:  

Diabetes Mellitus tipo 1 (DM 1): o Diabetes tipo 1 é o resultado da 

destruição de células betapancreáticas com consequente deficiência de 

insulina (PERES et al, 2016). Diabetes tipo 1 ocorre habitualmente em 

crianças e adolescentes, mas pode também ser diagnosticada em 

indivíduos adultos. A Federação Internacional de Diabetes, estima que que 

mais de 88 mil brasileiros tenham DM1 e que o Brasil ocupe o terceiro lugar 

em prevalência de DM1 no mundo (apud Sociedade Brasileira de Diabetes, 
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2019) 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2): Diabetes tipo 2 é a forma mais 

comum de diabetes em pessoas adultas, corresponde a 90 a 95% de todos 

os casos de DM. Nesse tipo de diabetes, a capacidade de produzir insulina 

não desaparece, mas o corpo acaba desenvolvendo  resistência a esse 

hormônio. “Na maioria das vezes, a doença é assintomática ou 

oligossintomática por longo período, sendo o diagnóstico realizado por 

dosagens laboratoriais de rotina ou manifestações das complicações 

crônicas” (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019, p.20). 

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG): É o resultado de uma 

resistência das células à ação da insulina, causada naturalmente durante 

a gravidez pelos hormônios da placenta. Em algumas mulheres, o 

pâncreas não pode secretar insulina suficiente para contrabalançar o efeito 

desses hormônios, levando à hiperglicemia e depois ao diabetes (BALTAR 

e ANDRADE, 2005; apud MOTA et al,2016). “ O DMG é um das mais 

frequentes complicações médicas da gravidez em todo o mundo e pode 

afetar de 1% a 35% das mulheres grávidas, dependendo da população e 

dos critérios diagnósticos utilizados.” (BARCELÓ, 2016, p.5) 

ExitemExistem ainda outros tipos de diabetes, os quais podemos 

citar:  Diabetes MODY que é causada por defeitos genéticos das células 

beta ( OLIVEIRA, FURUZAWA, REIS, 2002). Hiperglicemia Induzida por 

Glicocorticóides (PAREDES, 2016). Diabetes relacionado a Fibrose Cística 

(MANNA et al, 2008) 

Os sintomas do diabetes podem variar de acordo com o nível de 

açucaraçúcar no sangue. Algumas pessoas, especialmente aquelas com 

pré-diabetes ou diabetes tipo 2, podem não apresentar sintomas a 

princípio. No DM 1, os sintomas tendem a aparecer rapidamente e são 

mais graves. Podemos destacar, portanto alguns dos sintomas do diabetes 

tipo 1 e tipo 2, o qual podemos incluir: aumento da sede, perda de peso, 

visão turva, feridas com curativas lentas, infecções frequentes, háÁlito 

cetônico, irritabilidade, necessidade frequente de urinar, iInfecções 

frequentes, sendo as mais comuns, as infecções de pele. (Sociedade 

Brasileira de Diabetes, 2019).  

Embora o DM 1 possa aparecer em qualquer idade, geralmente 
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ocorre durante a infância ou adolescência. O DM 2, o tipo mais comum de 

diabetes, pode aparecer em qualquer idade, embora seja mais comum em 

pessoas com mais de 45 anos. No caso do Diabetes tipo 1, o tratamento é 

a administração de insulina por toda a vida. (Sociedade Brasileira de 

Diabetes, 2012) 

O tratamento para o DM sempre requer uma abordagem ampla e 

multifatorial, baseado principalmente e em três pilares: educação 

alimentar, atividades físicas e medicamentos.  A participação do paciente 

é fundamental no sucesso do tratamento. D, da mesma forma o 

comprometimento dos profissionais de saúde em esclarecer a doença e 

suas consequências ao paciente (PEDRAS et al, 2016)  

“Os objetivos do tratamento são controle glicêmico rigoroso, 
prevenção de complicações agudas e crônicas e a adaptação 
psicossocial deste paciente, já que se trata de uma doença não 
curável, porém controlável. As metas glicêmicas de acordo com a 
Sociedade Brasileira de Diabetes são: hemoglobina glicada de até 
7%, glicemias de jejum de 110 mg/dL, glicemia pré prandial de 110 
mg/dL e pós prandial de 160 mg/dL, mas essas metas devem ser 
individualizadas. O atendimento ao diabetes envolve estímulo a uma 
alimentação saudável, a prática de atividade física, a interrupção do 
tabagismo, ao controle de peso, a aderência à medicação, ao 
autocontrole da glicemia, ao cuidado do pé e triagem para problemas 
de visão e rim”. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015, 
apud REINALDO, 2017; P.13). 

 

No tratamento do diabetes,  portanto, o objetivo fundamental é 

manter os níveis de glicose no sangue dentro dos limites normais para 

minimizar o risco de complicações associadas à doença. O Diabete Mellitus 

tipo 2 tem uma gama terapêutica mais ampla, ao adotar um estilo de vida 

saudável e aderir a prescrição do médico os níveis de glicose podem 

retornar ao normal. No caso do Diabete Mellitus tipo 1 o uso de insulina no 

tratamento é indispensável.  

 

5.4  O tratamento da Hiperglicemia e o automonitorização 

A hiperglicemia é a característica que define o Diabetes Mellitus, alta 

concentração de glicose no sangue. Como já explicado, essa alta 

concentração ocorre porque indivíduos diabéticos têm dificuldade em gerar 

insulina, que é o hormônio produzido pelo corpo humano cuja finalidade é 

impedir que os níveis de açúcar no sangue excedam os valores saudáveis. 

Em pessoas com DM 1, ocorre porque o pâncreas é incapaz de fabricar a 
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insulina, enquanto no DM 2 o corpo cria resistência à ação desse hormônio. 

Por esse motivo, indivíduos com diabetes tendem a ter hiperglicemia 

e, para evitá-la, precisam constantemente monitorar a ingestão de 

carboidratos, além de, em alguns casos tomarem insulina ou outros 

medicamentos conforme prescrição médica. É importante considerar que  

nível de glicose no sangue pode se elevar temporariamente após uma 

refeição rica em carboidratos, e em muitos casos esses níveis podem 

exceder os valores considerados ideais por mais tempo, devido à falta da 

quantidade adequada de insulina o que pode ocasionar em  uma crise 

hiperglicêmica. (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019) 

É importante tratar a hiperglicemia porque a persistência de um alto 

nível de açúcar no sangue (glicemia) obstrui as artérias mais comuns que 

são as dos olhos, coração, rins e membros inferiores.  Além disso, a falta 

de controle glicêmico pode levar o paciente a outras complicações como a 

cetoacidose diabética , uma concentração excessiva de corpos cetônicos 

no sangue que é tóxica e pode causar um coma diabético. (AUGUSTO, 

2014) 

Para evitar complicações decorrentes do diabetes, é necessário um 

excelente controle de açúcar no sangue para minimizar a exposição à 

hiperglicemia. Isso ajuda a retardar o aparecimento de complicações do 

diabetes. O monitoramento diário do açúcar no sangue, chamado auto-

monitoramento é uma parte essencial do gerenciamento do diabetes, junto 

às mudanças no estilo de vida e os medicamentos.  

A automonitorização do açúcar no sangue é a abordagem pela qual 

uma pessoa diabética mede seu nível de açúcar no sangue usando um 

medidor de glicose no sangue (glicosímetro). A partir dos resultados 

obtidos, ela pode ajustar ou verificar o efeito de seu tratamento (dieta, 

atividade física, insulina, antidiabéticos, controle do estresse). Em um 

contexto de autogerenciamento do diabetes, o automonitoramento ajuda a 

manter os níveis de açúcar no sangue o mais próximo possível dos valores-

alvo. (AUGUSTO, 2014) 

 De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (apud 

AUGUSTO et al, 2014) a automonitorização da glicemia capilar no 

domicílio “proporciona aos indivíduos com DM o desenvolvimento de 
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habilidades para autonomia e tomada de decisões para o alcance das 

metas de bom controle glicêmico, redução de complicações agudas e 

crônicas e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida. Essa 

tecnologia de cuidado é recomendada como parte essencial das 

estratégias terapêuticas para o controle adequado do DM1”. 

Para os diabéticos tipo 1, esses resultados são muito importantes 

porque possibilitarão adaptar ou ajustar o  tratamento com insulina. Nos 

diabéticos tipo 2, esse monitoramento do açúcar no sangue também é 

recomendado em pacientes para os quais a insulina é considerada a curto 

ou médio prazo, de acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira 

de Diabetes (2019). 

 

5.5  A importância do acompanhamento médico 

As complicações do diabetes se desenvolvem silenciosamente, por 

esse motivo é essencial realizar exames regulares para detectá-los e evitá-

los. A frequência e a natureza desses exames podem variar de acordo com 

o estado de saúde do paciente, sua idade, seu histórico médico e seus 

tratamentos. Existe uma relação direta entre adesão ao tratamento e 

controle glicêmico adequado, que onde o principal objetivo está 

relacionado ao risco de desenvolver complicações crônicas associadas ao 

diabetes. 

De acordo com TSCHIEDEL (2012) , o DM é atualmente a principal 

causa de diálise e amputações não traumáticas, além de ser uma causa 

muito importante de cegueira. Além disso, tem também uma grande 

influência no desenvolvimento de problemas circulatórios, como angina e 

ataque cardíaco. 

Nessa mesma linha, TSCHIEDEL (2012) destaca que:  

“As complicações crônicas microvasculares englobam a nefropatia 
diabética, a retinopatia diabética e a neuropatia diabética.As 
complicações crônicas macrovasculares,como o próprio nome diz, 
são resultantes de alterações nos grandes vasos e causam infarto 
agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença vascular 
periférica. O risco relativo de morte devido a complicações 
vasculares é três vezes maior nos pacientes com DM do que na 
população restante com as doenças cardiovasculares (DCVs), sendo 
responsáveis por até 80% dos óbitos em portadores de DM. Nesses 
pacientes o risco de infarto agudo do miocárdio (IAM) é semelhante 
àquele observado em pessoas sem DM que já tiveram um IAM 
prévio”. (TSCHIEDEL, 2012;  p.1) 
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O bom controle é resultado da interação de três aspectos 

fundamentais no tratamento do diabetes mellitus: insulinoterapia, nutrição 

e atividade física. Nesse sentido, a melhor forma de controlar e evitar riscos 

de complicações decorrentes da doença, é aderir ao tratamento médico 

pois permite maior controle para o portador e melhora a sua qualidade de 

vida.  

Quando uma pessoa com diabetes não segue as indicações e o 

plano terapêutico acordado com seu médico, esse comportamento não 

facilita o bom controle da diabetes ao longo do tempo, pelo contrário, pode 

favorecer sua piora, principalmente em termos de complicações . 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 

6.1 Identificação dos Problemas 

Após o levantamento da análise situacional da ESF que possibilitou 

a identificação dos problemas conforme destacado no tópico anterior, 

torna-se necessário a priorização dos mais urgentes, e que irão nortear 

este projeto de intervenção. Para  priorização classificamos  cada problema  

de acordo com o seu grau de importancia ( alto - médio - baixo); e com o 

grau de urgência (classificação de 0 a 30 ); capacidade de enfrentamento 

(se o problema encontra-se parcialmente, dentro ou fora da capacidade de 

intervenção equipe) (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2017). 

QUADRO 1: Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 
da comunidade adscrita à equipe ESF de  Nossa Senhora da Glória.2019 

 

Fonte: Diagnóstico Situacional – 2020 (Elaborado pelo autor) 

 
De acordo com a análise do QUADRO 1, foi possível determinar que 

o problema “Baixa adesão medicamentosa”, está no topo das prioridades 

o que exige uma intervesão a fim de melhorar esses numeros. 

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nossa Senhora da Glória, onde 

o projeto de intervenção se desenvolve, atendemos 18 pacientes 

diabéticos usuários do PSF. Observamos que, esses pacientes não 

atingem os objetivos de controle estabelecidos nas diretrizes da prática 

clínica e entre as causas relacionadas ao mau controle encontra-se a falta 

de adesão terapêutica aos medicamentos prescritos.  

De fato, a adesão terapêutica é essencial para o sucesso do 

tratamento, tendo um impacto considerável no controle glicêmico e nos 

resultados clínicos. Pessoas com boa adesão apresentam melhores 

valores de HbA1c, menor risco de internações hospitalares, menor 

mortalidade e menor gasto total em saúde (SOARES, 2013). 

Quanto ao histórico clínicos destes pacientes, foi possível constatar 

que ausência de hábitos saudáveis são os principais fatores de risco, como 

má alimentação, uso abusivo de álcool, sedentarismo e tabagismo. 

A equipe do PSF tem organizando estratégias para melhor 

acompanhamento desses pacientes e seus familiares, com ferramentas 



26 

 

mais eficientes que diminuam tanto a baixa adesão medicamentosa quanto 

modelos de prevenção  para diminuir o risco que se tornem potenciais 

diabéticos, a equipe vem realizando palestras, visitas domiciliares e 

programas para uma maior conscientização das complicações da doença. 

 

6.24 Explicação do problema selecionado 

Após a seleção dos problemas na unidade, prioriza-se a 

problemática da “Baixa adesão medicamentosa de pacientes diabéticos”.  

A adesão terapêutica refere-se a diferentes aspectos do manejo do 

pré-diabetes e diabetes mellitus, tanto no tipo 1 (DM 1), tipo 2 (DM 2) 

quanto para outros tipos de Diabetes. No estágio pré-diabetes e no caso 

de DM de forma comum (ou seja, associada à obesidade e / ou síndrome 

metabólica) a adesão terapêutica pode estar relacionada ao cumprimento 

das medidas de prevenção e tratamento para excesso de peso; obesidade; 

e a implementação a longo prazo de medidas dietéticas destinadas a 

reduzir a ingestão calórica; a luta contra um estilo de vida sedentário; e a 

prática de atividade física de lazer. 

A adesão Terapêutica apropriada é determinante para o sucesso do 

tratamento de Diabetes Mellitus, e para a equipe PSF têm sido um desafio 

constante manter nos paciêntes um aumento na prevalência do tratamento. 

O comprometimento neste nosso estudo portanto,  é com a proximidade 

da equipe de saúde com o usuário permitindo que se conheça a pessoa, 

com quem vive e seus hábitos. Isso garante uma maior adesão do paciente 

aos tratamentos e às intervenções propostas pela nossa equipe de saúde. 

  

6.35 Seleção dos nós críticos 

Os nós críticos podem ser definidos como as causas sobre as quais 

é possível atuar. São definidos como pontos de problema que quando 

alterados causam impacto direto no problema e, além disso, está no 

espaço de governabilidade de quem deseja agir, ou seja, é passível de 

intervenção na instância do agente. CAMPOS, FARIA, SANTOS,  (2010). 

Sendo assim, na seleção dos nós críticos, decidimos sobre quais causas 

devemos atuar, ou seja, aquelas consideradas mais importantes na origem 

do problema, as quais se destacam: 
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1. Falta de conhecimento da população sobre Diabetes Mellitus, 

suas complicações e fatores de risco para desenvolver a doença. 

2. Baixo nível social econômico o que dificulta o entendimento 

sobre a importância da adesão medicamentosa para prevenir 

complicações da doença. 

3. Sedentarismo 

4.  Habitos Alimentares não saudáveis 

 

 
 

QUADRO 2. Operações sobre o “nó crítico 1” sobre o problema “Baixo nível social 

econômico, o que dificulta o entendimento sobre a importância da adesão 
medicamentosa para prevenir complicações da doença”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Nossa Senhora da Glória, município 
de Santo Hipólito, Minas Gerais 2020. 

 

Nó crítico 1 Baixo nível social econômico, o que dificulta o entendimento 
sobre a importância da adesão medicamentosa para prevenir 
complicações da doença. 

Operação 
(operações) 

Monitorar junto à equipe do PSF Nossa Senhora da Glória a 
quantidade de medicamentos fornecida mensalmente aos 
pacientes, verificar também os habitos de uso de cada 
medicamento e seu horário de uso. 

Projeto Projeto “Viver bem”. 

Resultados 
esperados 

Esperamos que os pacientes sigam  melhor os horários dos 
medicamentos. 

Produtos 
esperados 

Esclarecimento sobre a doença; Esclarecimento sobre 
complicações; Melhor entendimento sobre o medicamento que 
o paciente faz uso. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Local para realização das reuniões. 
Cognitivo: Conhecimento do Tema 
Político: Adesão dos profissionais e da população. 
Financeiro: Recurso para impressão de cartilhas ilustradas. 
 

Recursos críticos Político: Adesão dos profissionais e da população. 

Controle dos 
recursos críticos 

Favorável. Equipe PSF Nossa Senhora da Glória e 
População. 

Ações estratégicas Apresentar em reunião o projeto para a APS e para a equipe 
do PSF nossa Senhora da Glória; Organizar local e dias para 
as reuniões; Reforçar com a população a importância da 
adesão medicamentosa. 
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Prazo 
1. Início em 1 mês, término em 2 meses. 

2. Início em 1 mês, término em 2 meses. 
3. Início em 1 mês, término em 2 meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico Charles Henrique Silva Pereira 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

O processo será avaliado de 30 em 30 dias pela equipe do PSF 
Nossa Senhora da Glória, objetivando os resultados.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Formatado: Recuo: À esquerda:  0 cm
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QUADRO 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Falta de 

conhecimento da população sobre a Diabetes mellitus, suas complicações e fatores de 
risco”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Nossa 
Senhora da Glória, município de Santo Hipólito, Minas Gerais.2020. 

 

Nó crítico 1 Falta de conhecimento da população sobre a Diabetes Mellitus, 
suas complicações e fatores de risco. 

Operação 
(operações) 

Realizar reuniões periódicas com os pacientes para orientações 
e responder as dúvidas. 

Projeto Projeto Saúde em Foco  

Resultados 
esperados 

- População consciente sobre a Diabete Mellitus , importância de 
uma adesão estrita, formas de cuidados e redução dos agravos 
da doença 

- Maior envolvimento do grupo Hiperdia 

 

Produtos 
esperados 

- Esclarecimento sobre a doença. 
- Esclarecimento sobre complicações. 
- Melhor entendimento sobre o medicamento que faz uso. 

 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Local para realização das reuniões. 
Cognitivo: Conhecimento do Tema 
Político: Adesão dos profissionais e da população. 
Financeiro: Recurso para impressão de cartilhas ilustradas. 
 

Recursos 
críticos 

Político: Adesão dos profissionais e da população. 

Controle dos 
recursos críticos 

Favorável. Equipe PSF Nossa Senhora da Glória e População. 

Ações 
estratégicas 

Apresentar em reunião o projeto para a APS e para a equipe do 
PSF nossa Senhora da Glória; organizar local e dias para as 
reuniões; reforçar com a população a importância da adesão 
medicamentosa. 

 

Prazo 1. Início em 1 mês, término em 2 meses. 

2. Início em 1 mês, término em 2 meses. 

3. Início em 1 mês, término em 2 meses. 

Responsável 
(eis) pelo 
acompanhament
o das operações 

Médico Charles Henrique Silva Pereira 
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Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

O processo será avaliado de 15 em 15 dias pela equipe do PSF 
Nossa Senhora da Glória, objetivando os resultados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 
 
 

QUADRO 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Estilo de vida 

inadequado para a população”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 
da Família Nossa Senhora da Glória, município de Santo Hipólito, Minas Gerais.2020 

 

Nó crítico 1 Sedentarismo 

Operação 
(operações) 

Estabelecer estilos de vida adequados na população para 
melhorar a qualidade de vida e melhor adesão a medicação. 

Projeto Cuidar melhor 

Resultados 
esperados 

Esperamos que o paciente se envolva com práticas de 
atividades físicas e dietas, visando assim melhor afinidade com 
a equipe e interesse em sua própria saúde. 

Produtos 
esperados 

Melhor resultados glicêmicos, menor número de complicações da 
doença, maior interesse do paciente em sua saúde. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Local para realização das práticas 
Cognitivo: Conhecimento do Tema 
Político: Adesão dos profissionais e da população, Nutricionista 
e Profissional de Educação Física. 
Financeiro: Recurso para impressão de cartilhas ilustradas. 

Recursos 
críticos 

Político: Adesão dos profissionais e da população. 

Controle dos 
recursos críticos 

Político: Adesão dos profissionais e da população, Nutricionista 
e Profissional de Educação Física. 

Ações 
estratégicas 

- Apresentar em reunião o projeto para a APS e para a equipe do 
PSF nossa Senhora da Glória.  
- Organizar local e dias para as reuniões. 
- Reforçar com a população a importância da adesão 
medicamentosa. 
- Reunir com o profissional de Educação Física. 

 

Prazo Político: Adesão dos profissionais e da população. 
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Responsável 
(eis) pelo 
acompanhament
o das operações 

Favorável. Equipe PSF Nossa Senhora da Glória e População. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

O processo será avaliado de 30 em 30 dias pela equipe do PSF 
Nossa Senhora da Glória, objetivando os resultados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 
 
 
 

QUADRO 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Dieta 

Inadequada”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Nossa 
Senhora da Glória, município de Santo Hipólito, Minas Gerais.2020. 

 

Nó crítico 1 HabitosHábitos alimentáresalimentares não saudáveis 

Operação 
(operações) 

Estabelecer dietas adequadas na população para melhorar a 
qualidade de vida e melhor adesão a medicação. 

Projeto Qualidade em foco 

Resultados 
esperados 

Esperamos que o paciente se envolva com uma alimentação 
saudável, diminuindo níveis glicêmicos e complicações. 

Produtos 
esperados 

Melhor resultados glicêmicos, menor número de complicações da 
doença, maior interesse do paciente em sua saúde. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Local para realização das reuniões com a 
nutricionista. 
Cognitivo: Conhecimento do Tema 
Político: Adesão dos profissionais e da população, Nutricionista 
e Profissional de Educação Física. 
Financeiro: Recurso para impressão de cartilhas ilustradas.. 

Recursos 
críticos 

Político: Adesão dos profissionais e da população. 

Controle dos 
recursos críticos 

Favorável. Equipe PSF Nossa Senhora da Glória e População. 
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Ações 
estratégicas 

- Apresentar em reunião o projeto para a APS e para a equipe do 
PSF nossa Senhora da Glória. 
- Organizar local e dias para as reuniões. 
- Reforçar com a população a importância de um estilo saudável. 
- Reunir com Profissional Nutricionista. 

. 

Prazo 1. Início em 1 mês, término em 2 meses. 

2. Início em 1 mês, término em 2 meses. 

3. Início em 1 mês, término em 2 meses. 

Responsável 
(eis) pelo 
acompanhament
o das operações 

Médico Charles Henrique Silva Pereira 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

O processo será avaliado de 30 em 30 dias pela equipe do PSF 
Nossa Senhora da Glória, objetivando os resultados.. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Formatado: Recuo: À esquerda:  0 cm
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente estudo permitiu conhecer melhor a realidade da ESF da 

comunidade Nossa Senhora da Glória em Santo Hipólito - MG. No 

diagnóticodiagnóstico situacional realizado na unidade, foi possível 

identificar alguns problemas que compromotemcomprometem a proposta 

da ESF, dentre eles a problemática da baixa adesão medicamentosa dos 

pacientes diabéticos que  se destacou.    

Melhorar a adesão terapêutica torna-se um processo complexo, 

reconhecendo sua natureza multidimensional dada pela presença e 

interação de um conjunto de fatores de natureza diferente que influenciam 

esse comportamento em saúde. Nesse sentido, a intervenção proposta só 

alcançará resultados positivos e concretos mediante o emprenho e a 

dedicação de toda a equipe PSF da comunidade.  

A implementação deste plano de intervenção proposto representaria 

inúmeros benefícios em vários níveis. Para os pacientes, a adesão 

medicamentosa é  importante para a prevenção e controle das 

complicações advindas dessa patologia. Para a equipe PSF Nossa 

Senhora da Glória os resultados se  traduz em uma maior eficiência nos 

serviços prestados, e quanto ao benefício social, destacam-se o impacto 

positivo na  qualidade de vida da população, proporcionando a redução do 

uso dos recursos em saúde, e consequentemente melhora dos indicadores 

de saúde. 

É iImportante considerar que tanto aa  avaliação quanto aos 

resultados da aplicação desta proposta de intervenção ocorrerá de forma 

contínua mediante a observação sistematicasistemática dos 

comportamento do usuariousuário. Além disso, realizaremos reuniões 

mensais com intúitointuito de fortalecer os objetivos e metas do projeto, de 

manter o engajamento de toda a equipe PSF da comunidade Nossa 

SonhoraSenhora da Glória, e nas reuniões serão considerados  o avanço 

individual de cada paciêntepaciente em cada etapa interventiva. 

A equipe PSF Nossa Senhora da Glória está pronta a colaborar com 

o bem estar e a saúde do paciente. Por meio das estratégias propostas 

neste projeto de intervenção , e o engajametoengajamento de toda a 
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equipe vislumbramos em um futuro próximo  a melhoria na adesão 

medicamentosa em busca de melhores níveis glicémicos dos pacientes, 

maior confiabilidade do paciente com a equipe, maior interesse do paciente 

em sua doença. Evitando assim complicações dessa, que é uma doença 

crônica e incurável.   
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