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RESUMO 
 
 

O diabetes mellitus é uma das principais doenças crônicas que acometem a 
população, principalmente, os idosos. A crescente prevalência e os altos níveis de 
morbimortalidade tornam o diabetes um grave problema de saúde pública nos países 
em desenvolvimento frente aos incrementos na expectativa de vida, uma vez que a 
prevalência da doença aumenta com a idade. Assim como a hipertensão, o diabetes é 
considerado uma doença prioritária para o Ministério da Saúde devido à alta 
incidência e prevalência na população brasileira, elevados níveis de mortalidade, e 
por ser responsável por complicações cardiovasculares, encefálicas, coronarianas, 
renais, vasculares periféricas, e por cegueira definitiva, abortos e mortes perinatais, 
além de 70% das amputações, principalmente de coxas e pernas, realizadas pelo 
Sistema Único de Saúde. Através da Estratégia de Saúde da Família, foi observado 
uma alta prevalência do diabetes na população adscrita à Unidade Básica de 
Saúde(UBS) Nova. Diante deste cenário, objetivamos com este projeto, promover 
ações que facilitem o aumento à adesão ao tratamento do diabetes não controlado na 
população atendida na UBS Unidade de Saúde Nova da cidade de Caputira – Minas 
Gerais. O projeto foi alicerçado nos passos do Plano Estratégico Situacional e 
também realizadas buscas bibliográficas nas bases de dados: Biblioteca Virtual em 
Saúde ,Scientific Eletronic Library Online e Medical Literature Analysis and Retrievel 
System Online ,utilizando os descritores: diabetes mellitus, adesão ao tratamento e 
atenção primaria à saúde. Através da implementação das ações espera-se uma maior 
adesão ao tratamento da diabetes prevenindo, desta forma, os seus agravos e 
consequentemente uma melhoria na qualidade de vida destes indivíduos. 
 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Adesão ao Tratamento. Atenção Primária à 
Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ABSTRACT 

 
Diabetes mellitus is one of the main chronic diseases that affect the population, 
especially the elderly. The increasing prevalence and high levels of morbidity and 
mortality make diabetes a serious public health problem in developing countries in the 
face of increases in life expectancy, since the prevalence of the disease increases with 
age. Like hypertension, diabetes is considered a priority disease for the Ministry of 
Health due to the high incidence and prevalence in the Brazilian population, high 
levels of mortality, and for being responsible for cardiovascular, brain, coronary, renal, 
peripheral vascular complications, and due to permanent blindness, abortions and 
perinatal deaths, in addition to 70% of amputations, mainly of thighs and legs, 
performed by the Unified Health System. Through the Family Health Strategy, a high 
prevalence of diabetes was observed in the population assigned to the Basic Unit of 
Health (UBS) Nova. With this scenario, we aim with this project to promote actions that 
facilitate the increase in adherence to the treatment of uncontrolled diabetes in the 
population served at the UBS New Health Unit in the city of Caputira - Minas Gerais. 
The project was based on the steps of the Situational Strategic Plan and bibliographic 
searches were also carried out on the databases: Virtual Health Library, Scientific 
Eletronic Library Online and Medical Literature Analysis and Retrievel System Online, 
using the descriptors: diabetes mellitus, treatment adherence and primary care the 
health. Through the implementation of actions, a greater adherence to the treatment of 
diabetes is expected, thus preventing its problems and consequently an improvement 
in the quality of life of these individuals. 
 
 
Keywords: Diabetes Mellitus. Adherence to Treatment. Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município 

 

Caputira teve origem no antigo povoado de Santa Helena da Cabeluda, formado 

numa região de passagem de tropas. “O primeiro morador foi Francisco Inácio 

Fernandes Leão, logo seguido por famílias de colonos. Em 1868, tornou-se freguesia 

de São Francisco do Vermelho e em 1875, recebeu o nome de freguesia de Santa 

Helena do Manhuaçu. Em 1923, o nome mudou para Amazonita, mas quatro anos 

depois, retornou a denominação anterior. Em 1943, vinculou-se ao município de 

Matipó, dele emancipando-se em 1962” (CAPUTIRA, 2018, s.p.). 

 

“O município possui dois povoados: Bom Jesus de Pirapetinga e São Caetano. Os 

municípios limítrofes são: Vermelho Novo, Raul Soares, Abre 

Campo, Matipó e Manhuaçu”. Em relação ao clima, este é tropical e apresenta duas 

estações bem definidas: “o inverno é frio e seco e o verão é quente e chuvoso.” A 

Hidrografia é composta pelos principais rios: Ribeirão Pirapetinga e Ribeirão 

Pernambuco. Pertencem à Bacia Rio Doce” (CAPUTIRA, 2018, s.p.). 

 

O município se estende por 187,7 km² e contava com 9 030 habitantes no último 

censo (2017). A densidade demográfica é de 48,1 habitantes por km² no território do 

município (IBGE, 2017). 

 

“Vizinho dos municípios de Pirapetinga, Matipó e Santa Margarida, Caputira se situa a 

20 km a Sul-Leste de Raul Soares a maior cidade nos arredores. 

Situado a 570 metros de altitude, de Caputira tem as seguintes coordenadas 

geográficas: Latitude: 20° 10' 21'' Sul, Longitude: 42° 16' 17'' Oeste” (CAPUTIRA, 

2018, s.p.). 

 

A economia da cidade se baseia na pecuária e indústria, parte de sua renda vem do 

turismo ecológico (CAPUTIRA, 2018). 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vermelho_Novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raul_Soares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abre_Campo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abre_Campo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matip%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manhua%C3%A7u
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-pirapetinga.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-matipo.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-santa-margarida.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-raul-soares.html
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1.2 Aspectos Gerais da Comunidade 

 

A comunidade de Caputira é tranquila e sobrevive da agricultura e do comércio local. 

Segue uma cultura interiorana, com suas festas regionais e religiosas. A população 

local é composta por muitos idosos, já aposentados, e adultos jovens voltados para a 

agricultura local. 

 

A comunidade atendida nos postos de saúde de Caputira é composta por mulheres 

(34%), homens (28%), idosos (24%) e crianças (14%). Percebe-se que as mulheres 

são as que mais procuram os postos de saúde e os problemas mais detectados entre 

eles são: diabetes, hipertensão, obesidade, dengue, problemas cardiovasculares e 

depressão (grande número de casos).  

 

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

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

 

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

patologias como diabetes, hipertensão, infecção do trato urinário, e obesidade. Além 

dessas doenças são encontrados casos de acidente vascular encefálico (AVE) 

isquêmico, tuberculose, hanseníase, sífilis. Temos grande prevalência de diabéticos 

na comunidade e, a maioria não adere ao tratamento, dificultando melhorias na 

qualidade de vida dos mesmos. Há uma grande rejeição em aceitar as mudanças no 

estilo de vida e, principalmente mudanças nos hábitos alimentares. 

 

A comunidade de Caputira procura as unidades de atendimento com patologias como 

diabete e hipertensão, 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, pois os 

medicamentos podem alterar a rotina dos pacientes, tornando-os mais susceptíveis 

às complicações.  
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Encontramos dificuldades nas ações de prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis. É difícil trabalhar com grupos operativos, já que a adesão é sempre 

menor do que se espera, dificultando as atividades desenvolvidas em prol da 

comunidade local. 

 

No que diz respeito aos aspectos demográficos, Cerqueira e Givisiez (2015) informam 

que a demografia é uma ciência que tem por finalidade o estudo de populações 

humanas, enfocando aspectos tais como sua evolução no tempo, seu tamanho,sua 

distribuição espacial, sua composição e características gerais.Uma preocupação 

fundamental no estudo das populações humanas é como seu tamanho em 

determinado momento e com os possíveis fenômenos que determinam ou afetam 

esse tamanho, tais como os nascimentos, os óbitos e fenômenos migratórios. É 

importante investigar de que modo cada um desses componentes pode ser afetado 

por mudanças nos demais e como esses fenômenos se relacionam entre si.No 

quadro 1  temos a distribuição da população atendida na comunidade da Unidade de 

Saúde Nova por gênero e faixa etária. 

 

Quadro 1 – Distribuição da população atendida na comunidade da Unidade de Saúde 

Nova de Caputira - MG 

FAIXA 
ETÁRIA/ANO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

< 1 14 7 21 

1-4 16 9 25 

5-14 19 13 32 

15-19 21 17 38 

20-29 37 31 68 

30-39 19 27 56 

40-49 25 22 47 

50-59 24 19 43 

60-69 21 16 37 

70-79 11 13 34 

≥ 80 8 11 19 

TOTAL 215 186 401 

Fonte: (UBS NOVA, 2020)  

 

No quadro 2 estão demonstradas as condições de saúde da população atendida na 

unidade de Saúde Nova de Caputira – MG. 
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Quadro 2 – Condições de saúde da população atendida na Unidade de Saúde Nova de 

Caputira - MG 

Condição de Saúde Quantitativo (nº) 

Gestantes 30 

Hipertensos 117 

Diabéticos 122 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras) 54 

Pessoas que tiveram AVC 5 

Pessoas que tiveram infarto 3 

Pessoas com doença cardíaca 45 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 11 

Pessoas com hanseníase 4 

Pessoas com tuberculose 3 

Pessoas com câncer 7 

Pessoas com sofrimento mental 12 

Acamados 9 

Fumantes 289 

Pessoas que fazem uso de álcool 11 

Usuários de drogas 6 

Fonte: (DATASUS, 2018) 

 

1.3 Sistema Municipal de saúde 

 

O município de Caputira tem seis Programas Saúde da Família (PSF) para 

atendimento da população urbana e rural. Não tem assistência hospitalar no 

município, em caso de internações ou casos mais graves, os pacientes são 

encaminhados para o município de Manhuaçu - MG.  

 

As patologias mais comuns são: infecção do trato urinário, parasitoses, diabete, 

hipertensão e resfriados comuns. O município não possui atendimento especializado, 

e não possui atendimento hospitalar. A coleta de exames laboratoriais é feita também 

uma vez por semana. 

 

Possui farmácias no município com medicamentos disponíveis pelo SUS para atender 

a população. 

 

A rede de serviços estão distribuídas da seguinte forma:  

✓ Atenção Primária: Possui 

✓ Atenção Especializada: Não Possui. 

✓ Atenção de Urgência e Emergência: Não possui  
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✓ Atenção Hospitalar: Não possui, em caso de necessidade, os pacientes são 

encaminhados para Manhuaçu - MG. 

✓ Apoio Diagnóstico: Tele saúde; Cidade de referência (Manhuaçu) 

✓ Assistência Farmacêutica: Possui  

✓ Vigilância a Saúde: Possui 

✓ Relação dos pontos de Atenção: Possui 

✓ Relação com outros municípios: Possui 

✓ Consórcio de Saúde: Possui 

✓ Modelo de Atenção: Primária. 

 

O ESF enfrenta alguns problemas relacionados á rede de saúde como: faltam 

medicamentos; faltam recursos humanos para um atendimento mais especializado na 

região; falta de investimentos em campanhas para a prevenção (imunização) de 

algumas doenças; falta de equipamentos para exames mais complexos nas unidades 

de saúde; falta de investimentos em programas voltados para doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT); infraestrutura dos postos de saúde precisa de melhorias e 

faltam salas para atendimentos e pequenos procedimentos; recursos financeiros 

escassos para investir em melhorias; demanda muito grande de pacientes em relação 

ao número de funcionários; falta carro com motorista para as necessidades da 

unidade; dificuldade de fazer um atendimento com acolhimento com classificação de 

risco. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Nova 

 

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

integral a uma população: de forma agendada são 75% de usuários e ocorre no 

período da tarde e, de forma espontânea, atende a 25% no período da manhã.  

 

O dia de demanda espontânea costuma ser muito estressante pela quantidade de 

pacientes, o que sobrecarrega todos os funcionários.  

A ESF Nova atende a população urbana da região e algumas pessoas da zona rural. 

As visitas domiciliares são feitas pelo médico, enfermeira e agentes de saúde (15 

visitas por mês). 
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A ESF Nova não é bem estruturada para atender as necessidades das pessoas da 

região, pois faltam alguns materiais necessários para alguns procedimentos.  

 

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

possível, nem sempre é possível fazer um atendimento com acolhimento com 

classificação de risco. 

 

1.5 Equipe de Saúde da Família “Com Deus Vamos vencer o mal” 

 

A equipe de saúde da família é composta por uma médica, uma enfermeira, uma 

técnica de enfermagem, cirurgião dentista, auxiliar de dentista, oito agentes 

comunitários de saúde e uma auxiliar de serviços gerais.  

 

São desenvolvidas atividades com grupos de hipertensos e diabéticos (HIPERDIA), 

tabagistas, pré-natal e campanhas de vacinação, além das visitas domiciliares.   

 

A equipe atende aproximadamente 400 pessoas ao mês, em média 25 pacientes por 

dia, incluindo crianças, adolescentes, adultos jovens, adultos e idosos. A busca é por 

um atendimento voltado para o acolhimento com classificação de risco, mas a 

demanda é grande e, às vezes, não temos espaço e nem tempo para o atendimento 

com acolhimento com classificação de risco. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da equipe “Com Deus vamos vencer o 

mal” 

 

A ESF Nova funciona das 08:00 às 17:00 horas de segunda a sexta, e, para tanto, é 

necessário o apoio dos agentes comunitários, que se revezam durante a semana, 

segundo uma escala, em atividades relacionadas à assistência que é feita 

mensalmente nos domicílios. 

 

As atividades desenvolvidas pela equipe são: consultas agendadas, grupos de 

hipertensos e diabéticos (HIPERDIA), tabagistas, gestantes, pré-natal, puericultura, 

avaliação da situação vacinal.  
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Existem projetos para melhorias da qualidade de vida dos pacientes diabéticos não 

controlado atendidos em na unidade. 

 

1.7 O dia a dia da equipe “Com Deus vamos vencer o mal” 

 

O trabalho da equipe é baseado no atendimento diário à população de Caputira. O 

fluxo de atendimento é muito grande, porém, há déficit de recursos financeiros e 

materiais, que dificultam as ações.    

 

O atendimento a alguns programas está baseado na saúde bucal, pré-natal, 

puericultura, controle de câncer de mama e ginecológico, atendimento a hipertensos e 

diabéticos. Há uma grande preocupação com tabagistas, gravidez precoce e 

parasitoses.   

 

Os problemas dentro de uma comunidade são inúmeros, sendo fundamental que a 

equipe de saúde da família (eSF) conheça sua área de abrangência como um todo, 

dando ênfase aos problemas de saúde, principalmente aos diabéticos não 

controlados que são muitos, necessitando, assim, de um plano de intervenção 

urgente para a melhoria da qualidade de vida destes pacientes. 

 

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 atendida na UBS Unidade de Saúde Nova de Caputira para, em seguida, 

planejar os cuidados individualizados de acordo com as necessidades de cada 

paciente.  

 

Desta forma, os problemas de saúde do território e da comunidade encontrados foram 

muitos, mas, destacamos aqueles que estão diretamente ligados á saúde dessa 

comunidade. Assim, destacaram-se os seguintes problemas:  

✓ Alta prevalência de diabetes; 

✓ Desconhecimento da população quanto ao diabetes e a necessidade de 

tratamento; 
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✓ Alta prevalência de hipertensão; 

✓ Déficit de recursos humanos e materiais; 

✓ Faltam recursos tecnológicos para fazer rastreamento de tuberculose e casos 

de dengue (na unidade só tem dois computadores, dificultando o 

desenvolvimento do trabalho). 

✓ Estrutura inadequada para o atendimento com classificação de risco; 

✓ Falta uma sala para pequenos procedimentos; 

✓ Faltam medicamentos; 

✓ Déficit financeiro para melhorias na unidade; 

✓ Baixa adesão aos tratamentos. 

 

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

(segundo passo) 

 

Dos problemas detectados, houve uma priorização para a alta prevalência de 

diabetes com baixa adesão ao tratamento na população atendida na UBS Unidade de 

Saúde Nova de Caputira - MG. Esta priorização se deu pelo fato de que é necessário 

avaliar a prevalência e fatores associados ao diabetes, visto que o número de 

pacientes atendidos com essa doença é muito grande e requer um cuidado 

individualizado, já que, muitos não aderiram ao tratamento. 

 

No quadro 3  temos os problemas, a priorização dos mesmos e a capacidade de 

enfrentamento de cada um:  
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Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Unidade Básica de Saúde, 

Unidade de Saúde Nova da cidade de Caputira – MG 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Alta prevalência de 
diabetes  

Alta 6 Parcial 1 

Baixa adesão ao 
tratamento de diabetes 

Alta 6 Parcial 2 

Alta prevalência de 
hipertensão 

Alta 6 Parcial 5 

Desconhecimento da 
população quanto ao 
diabetes e a necessidade 
de tratamento 

Alta 6 Total 4 

Dificuldade de adesão ás 
mudanças no estilo de 
vida e hábitos alimentares 
adequados 

Alta 6 Parcial 3 

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

 

O diabetes é uma das principais doenças crônicas que acomete a população, 

principalmente, os idosos. A crescente prevalência e os altos níveis de 

morbimortalidade tornam o diabetes um grave problema de saúde pública nos países 

em desenvolvimento frente aos incrementos na expectativa de vida, uma vez que a 

prevalência da doença aumenta com a idade. 

 

Pacientes com DM2 têm risco, ate quatro vezes maior, de desenvolver doença 

coronariana, acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, insuficiência cardíaca (IC), 

doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) e doença microvascular, afetando 

significativamente a expectativa e a qualidade de vida. O DM2 quando não controlado 

pode levar a amputações de membros e ao óbito por complicações (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES 2020).  

 

Diante do exposto acima, o projeto de intervenção se torna viável, pois na unidade de 

atendimento há um grande número de diabéticos com baixa adesão ao tratamento e, 

muitos deles são idosos e já apresentam algum tipo de complicação por causa da 

doença e a baixa adesão ao tratamento, necessitando assim, de ações que 

promovam a  adesão ao tratamento e ações de prevenção de complicações. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Promover ações que facilitem o aumento à adesão ao tratamento do diabetes não 

controlado na população atendida na UBS Unidade de Saúde Nova da cidade de 

Caputira – MG. 

 

3.2 objetivos Específicos 

 

✓ Avaliar os fatores de risco para o aumento da prevalência de diabetes na 

comunidade; 

✓ Verificar os motivos para a falta de adesão ao tratamento dos pacientes com 

diabetes; 

✓ Promover ações que estimulem as mudanças nos hábitos alimentares e que 

melhore a qualidade de vida dos pacientes com diabetes. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste estudo foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde do 

Nescon e documentos de órgãos públicos (Ministérios, Secretarias, etc.) e de outras 

fontes de  busca para revisão bibliográfica, cujas bases de dados utilizadas foram: 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO)e 

Medical Literature Analysis and Retrievel System Online (Medline) sendo utilizados os 

descritores: diabetes mellitus, adesão ao tratamento e atenção primária à saúde. 

 

Para Lakatos e Marconi(2011, p. 17): 

 
A revisão bibliográfica também é denominada de revisão de literatura 
ou referencial teórico. A revisão bibliográfica é parte de um projeto de 
pesquisa, que revela explicitamente o universo de contribuições 
científicas de autores sobre um tema específico. 

 

Os artigos utilizados foram de estudos já efetuados sobre a temática proposta para 

embasamento teórico. Os artigos utilizados foram dos últimos oito anos. 

 

Antes de se desenvolver o projeto, vários textos sobre a temática proposta foram lidos 

e, em seguida foi feita uma análise interpretativa. 

 

Esta análise propiciou um levantamento de dados através dos artigos lidos, que 

propiciaram uma discussão acerca da temática proposta.  

 

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida dos 

problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 

ações, de acordo com Faria, Campos e Santos (2018). Dessa forma, definiu-se como 

prioritário o problema da alta prevalência de diabetes não controlados com baixa 

adesão ao tratamento. 

 

Para a elaboração de  plano de ação, utitizou-se como referência, os dez passos 

propostos  (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018) e que nortearam todo o processo: 1) 

definição dos problemas; 2) priorização dos problemas; 3) descrição do problema 

selecionado;4) explicação do problema; 5) seleção dos “nós críticos”; 6) desenho das 
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operações; 7) identificação dos nós críticos; 8) análise de viabilidade do plano; 9) 

elaboração do plano operativo e 10) gestão do plano de ação.  

 

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo: Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORREA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Diabetes Mellitus  

 

O diabetes mellitus (DM) sempre foi considerado um grave problema de saúde 

pública e, atualmente, tem sido visto como uma epidemia mundial. Fatores como a 

urbanização e industrialização, o aumento da expectativa de vida e estilo de vida 

inadequado tem sido responsável pelo acúmulo de gordura corporal e 

desenvolvimento da obesidade, o que tem sido a maior responsável pelo DM tipo 2 

(DM2) em todo o mundo (MORAES et al., 2020). Segundo estes autores, o Brasil é o 

quarto país com mais casos de DM2 em adultos no mundo, somando 14,3 milhões de 

indivíduos no ano de 2015, levando a óbito 130.700 pessoas.  

 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, não transmissível, multifatorial, 

caracterizada por distúrbios metabólicos cuja principal característica é a hiperglicemia. 

O DM tipo 1 (DM1), se caracteriza pela ausência de produção de insulina pelo 

organismo e seu tratamento inclui, obrigatoriamente, a insulina exógena; já o DM tipo 

2 (DM2), está relacionado a defeitos na ação, secreção da insulina e regulação da 

produção hepática de glicose. O DM2 acomete 90% da população diabética, apenas 

10% tem DM1. O tratamento do DM2 é baseado em uma série de medidas como: 

redução de peso corporal, prática de atividade física regular, ingestão de 

medicamentos orais e terapia nutricional adequada (MORAES et al., 2020).  

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013, p. 20) “O DM vem aumentando 

sua importância pela sua crescente prevalência e habitualmente está associado à 

dislipidemia, à hipertensão arterial e à disfunção endotelial”. Silva et al. (2020), 

relatam que o DM é uma patologia de difícil tratamento e com baixa aderência ao 

tratamento hipoglicemiante, principalmente entre os idosos. 

 

O DM e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) são responsáveis pela primeira causa 

de mortalidade e de hospitalizações no Sistema Único de Saúde (SUS), 

representando mais da metade do diagnóstico primário em pessoas com insuficiência 

renal crônica submetidas à diálise (SCHMIDT; DUNCAN; STEVENS et al., 2009; 

SCHMIDT et al., 2011; ROSA, 2008 apud BRASIL, 2013, p. 21). 
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5.2  Rastreamento e tratamento do Diabetes Mellitus 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2020) Diretrizes 2019-2020, o 

rastreamento deve ser feito em população de alto risco, ou seja, acima de 45 anos de 

idade ou em qualquer idade que esteja com sobrepeso e ou obesidade, hipertensão 

ou história familiar para DM2; uso de medicações como corticoides, diuréticos 

tiazídicos e antipsicóticos. Deve-se ficar atento para comorbidades associadas ao DM 

como periodontite, infecções micóticas e hepatite C. Também deve ser verificado os 

fatores de risco para as doenças cardiovasculares. É muito importante que este 

rastreamento seja feito com intervalo de tempo de 3 a 4 anos.  

 

De acordo com o Ministério da Saúde, os sinais e sintomas clássicos para o DM são: 

poliúria; polidipsia; perda inexplicada de peso e polifagia (BRASIL. 2013).  

 

Quando o paciente é diagnosticado com diabetes mellitus, além das mudanças no 

estilo de vida, como cessação do tabagismo, de bebidas alcoólicas, boa alimentação 

adequada e prática de atividade física, ainda é necessário o uso de um agente 

antidiabético, que reduzem a glicemia para mantê-la em níveis normais e que é 

prescrito de acordo com a avaliação de alguns aspectos como mecanismos de 

resistência à insulina (RI), falência progressiva da célula beta, múltiplos transtornos 

metabólicos (disglicemia, dislipidemia e inflamação vascular) e repercussões micro e 

macrovasculares que corroem juntamente do o DM (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2020).  

 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), o controle dos níveis glicêmicos se 

torna essencial para o tratamento do DM. Com a realização do controle metabólico o 

paciente mantém-se assintomático e previne-se das complicações agudas e crônicas, 

promovendo a qualidade de vida e reduzindo a mortalidade. 

 

Segundo Mendes et al. (2011, p. 1239): 

 

O controle metabólico rigoroso associado a medidas preventivas e 
curativas relativamente simples são capazes de prevenir ou retardar o 
aparecimento das complicações crônicas do diabetes mellitus, 
resultando em melhor qualidade de vida ao indivíduo diabético. 
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Oliveira et al. (2017p. 655) relatam que: 

 

Associado aos fatores epidemiológicos e fisiopatológicos do DM, essa 
condição crônica possui tratamento complexo, exigindo adesão de 
mais de 95% do tratamento através de mudanças comportamentais 
envolvendo o autocuidado, onde o paciente passa a optar por uma 
alimentação saudável, prática de atividade física, monitoramento da 
glicemia e o uso correto da medicação, evitando com isso as 
complicações do diabetes. 

 

De acordo com o relatado acima, o uso correto da medicação é muito importante na 

prevenção de complicações, porém, a taxa de adesão ao tratamento medicamentoso 

para o DM2 é sempre muito baixa, ocasionando assim em complicações e aumento 

na demanda de pacientes na Estratégia de Saúde da Família (ESF), como também 

aumento nos custos para o Sistema único de Saúde (SUS) (SILVA  et al., 2016). 

 

5.3 Complicações do Diabetes Mellitus não controlado 

 

De acordo com Silva et al. (2020), o tratamento farmacológico correto para o controle 

da DM pode evitar o surgimento de complicações, evitando assim, que os sintomas se 

agravem e que outras doenças se manifestem como problemas cardíacos e visuais, 

acidente vascular encefálico, insuficiência renal, lesões de difícil cicatrização, 

amputações de membros, entre outras.  

 

As complicações crônicas do DM/doenças intercorrentes são: proteinúria; neuropatia 

diabética (câimbras, parestesias e/ou dor nos membros inferiores, mononeuropatia de 

nervo craniano); retinopatia diabética; catarata; doença arteriosclerótica (infarto agudo 

do miocárdio, acidente vascular encefálico, doença vascular periférica); infecções de 

repetição (BRASIL, 2013). 

 

Segundo Silva et al. (2020, p. 313): 

 

Entre outras comorbidades, a DM é considerada fator de risco para 
doenças cardiovasculares, o que explica uma prevalência quatro vezes 
maior de diabetes em idosos com doença cardíaca. A associação 
dessas doenças predispõe o idoso ao risco de complicações de saúde, 
o que leva a uma grande preocupação na saúde pública e pode 
acarretar limitações e alteração da autopercepção de saúde.  
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5.4 Atenção primaria da saúde: diabetes  
 

A atenção primária é a porta de entrada preferencial de acesso ao sistema de saúde, 

possibilitando um melhor fluxo e itinerário do paciente entre os demais níveis de 

atenção, fundamentado nas necessidades de saúde apresentadas, nos seus mais 

diversos graus de complexidade.  

 

As equipes de Atenção Primária em Saúde (APS) devem estimular e empregar 

procedimentos de colaboração, facilitando o processo de comunicação entre a equipe 

de saúde/ usuários e família. Este processo vai facilitar os cuidados.  Essa relação vai 

se manifestar seja escolhendo problemas, estabelecendo prioridades, fixando metas, 

criando planos conjuntos de cuidado, checando o cumprimento de metas, 

identificando as dificuldades em cumpri-las e resolvendo os problemas de 

competência dos serviços de Saúde (BRASIL, 2014).  

 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), a finalidade da linha de cuidado do 

DM é fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com esta doença por meio da 

integralidade e da longitudinalidade do cuidado, em todos os pontos de atenção. Esta 

linha de cuidados deve partir da situação problema e das condições da unidade de 

saúde em prestar os cuidados necessários e acompanhamento adequado. A unidade 

deve promover ações preventivas, curativas reabilitadoras e paliativas para a 

comunidade. 

 

O Ministério da Saúde recomenda que se programe 

 

Avaliar com a pessoa e a família o quanto as metas de cuidados foram 
alcançadas e o seu grau de satisfação em relação ao tratamento. Observar 
se ocorreu alguma mudança a cada retorno à consulta. Avaliar a necessidade 
de mudança ou adaptação no processo de cuidado e reestruturar o plano de 
acordo com essas necessidades. Registrar em prontuário todo o processo de 
acompanhamento (BRASIL, 2013, p. 38) 

. 

 

A atenção primária tem a função de identificar a população estimada de pessoas com 

DM e os diferentes estratos de riscos, devem monitorar e avaliar a evolução do 

tratamento e as possíveis melhoras na qualidade de vida dos usuários.   
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Segundo Bertonhi e Dias (2018) a atenção primária tem como função evitar as 

complicações do DM através de ações preventivas. Ainda segundo Bertonhi e Dias 

(2018, p. 4), as complicações são inevitáveis, mas: 

 

Elas podem ser controladas e prevenidas através do adequado 
controle glicêmico, dos níveis de colesterol e pressão arterial. 
Isto requer uma educação para o autocuidado que é muito 
indicado e extremamente importante a fim de proporcionar uma 
melhor qualidade de vida. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Na Unidade de Saúde Nova no município de Caputira, o problema selecionado foi a 

alta prevalência de diabetes não controlados com baixa adesão ao tratamento. Nesta 

unidade tem cadastrados 112 pacientes diabéticos, sendo que 63 pacientes 

apresentam diabetes controlados e 49 não controlados. Deve ser enfatizado que 95% 

destes pacientes são portadores do diabetes mellitus tipo 2. Ficou constatado que 18 

pacientes estão com complicações agudas como: hipoglicemia, cetoacidose e coma 

hiperosmolar e 31 pacientes possuem complicações crônicas como: retinopatia, a 

nefropatia e a neuropatia diabética. 

 

A grande preocupação da equipe é que dos pacientes diabéticos atendidos na 

unidade apenas 68 aderiram ao tratamento, sendo que 44 pacientes não aderiram ao 

tratamento, podendo complicar ainda mais a sua situação. 

 

Percebe-se que, diante de dados tão alarmantes ações precisam ser planejadas com 

o intuito de mudar este quadro. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A grande preocupação da equipe de saúde da Unidade de Saúde Nova em Caputira é 

que as complicações do DM vêm acometendo a população, principalmente por causa 

da baixa adesão ao tratamento. Segundo Ferreira et al. (2011), a hiperglicemia 

crônica é o principal fator dessas complicações, passando o paciente a desenvolver 

macroangiopatias, que comprometem as artérias coronarianas dos membros 

inferiores e as cerebrais e as microangiopatias, que afetam a retina, o glomérulo renal 

e os nervos periféricos. 

 

Uma complicação metabólica aguda do DM, caracterizada por hiperglicemia é a 

cetoacidose diabética. Essa condição causa progressiva deterioração metabólica, 

podendo originar graves sequelas. Esta complicação corre quando há defeitos na 

secreção de insulina, seja ela total ou parcial, estimulando a liberação de hormônios 
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contrainsulínicos como glucagon, cortisol, catecolaminas e hormônio do crescimento 

(FERREIRA et al., 2011). 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Para o desenho das operações é necessário primeiro que se tenha os nós críticos 

relacionados ao problema priorizado de nossa unidade que é a “alta prevalência de 

pacientes diabéticos não controlados com baixa adesão ao tratamento. 

 

Dos nós críticos encontrados, foram selecionados quatro: 

1. Dificuldades em aderir ao tratamento medicamentoso; 

2. Dificuldades em aderir ao tratamento nutricional. 

3. Falta de conhecimentos da população em relação aos problemas causados 

pelo diabetes não controlado e baixa adesão ao tratamento; 

 

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

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passo) 

 

Nos quadros 4, 5 e 6 encontram-se apresentados, para cada  nó crítico, os 

respectivos projetos, operações, resultados e produtos esperados , dentre outros. 

 



32 
 

  

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

 

Quadro 4– Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alta 

prevalência de diabetes não controlados com baixa adesão ao tratamento”, na 

população sob responsabilidade da Unidade de Saúde Nova da cidade de Caputira - 

MG 

Nó crítico 1 Dificuldades em aderir ao tratamento medicamentoso. 

6º passo: operação 

(operações) 

Incentivar o uso do medicamento através de palestras e grupo operativo; visitas 
domiciliares para acompanhar a evolução do tratamento medicamentoso; 
verificar as razões da baixa adesão ao tratamento; promover campanhas para 
adesão ao tratamento; inserir a família nas reuniões dos grupos operativos 
para incentivar o tratamento do paciente.  

6º passo: projeto Adesão total 

6º passo: 

resultados 

esperados 

Aumento na adesão ao tratamento medicamentoso; adesão das famílias e do 
paciente nas reuniões e palestras; adesão da equipe de saúde na busca de 
melhores resultados para os pacientes; redução do número de diabéticos não 
controlados na comunidade; identificação dos motivos da baixa adesão para 
combater o problema de forma eficaz. 

6º passo: produtos 

esperados 

Palestras e formação de grupos operativos; campanhas educativas sobre 
diabetes e importância do tratamento; acompanhamento mais rígido dos 
pacientes com diabetes não controlado. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Adesão da equipe de saúde para educação e saúde; palestrantes e 
educação em saúde; 
Organizacional: Espaço para palestras e atividades educativas sobre 
importância do tratamento medicamentoso; equipamentos multimidiáticos para 
as palestras; panfletos para as campanhas educativas; 
Financeiro: Recursos para campanhas educativas, para contratação de 
profissionais para palestras e para investimentos em educação continuada para 
atendimento ao público com diabetes.  

7º passo: 
viabilidade do 
plano - recursos 
críticos  
 

Organizacional: Autorização para adequação do espaço para reuniões com 
grupos operativos e para palestras e atividade em educação em saúde;  
Financeiro: autorização e liberação de verbas para o cumprimento das ações 
propostas neste projeto e investimento nos recursos necessários;  
Político: Aprovação do projeto e liberação de verbas. 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) para a aprovação do 
projeto e liberação da verba; 
Gestor da UBS (motivação favorável) para colocar em prática as ações 
previstas neste projeto; 
Equipe de saúde (motivação favorável) para adesão às campanhas e 
atividades em educação em saúde em favor dos usuários. 
 
Reuniões com a equipe de saúde e Secretaria de saúde para o planejamento 
das ações após aprovação do projeto.  

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem/ Nutricionistas. 
 
Três meses para início das atividades. 

10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Reunião com toda a equipe mensalmente para verificar os resultados após a 
implantação do projeto. 
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Fonte: Autoria própria (2020) 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ Alta 

prevalência de diabetes não controlados com baixa adesão ao tratamento”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Unidade de Saúde Nova da 

cidade de Caputira - MG 

Nó crítico 2 Dificuldades em aderir ao tratamento nutricional. 

6º passo: operação 

(operações) 

Modificar hábitos alimentares inadequados. 

6º passo: projeto Saúde Total 

6º passo: 
resultados 
esperados 

Diminuir IMC para 25kg\m2;; reduzir Kg de peso dos pacientes com sobrepeso 
e obesidade; reduzir o risco de doenças cardiovasculares; reduzir ingestão 
calórica e aumentar gasto calórico com atividades físicas; aumentar a adesão 
ás mudanças nos hábitos alimentares; diminuir os risco de complicações com o 
diabetes. 

6º passo: produtos 
esperados 

Reeducação alimentar; campanhas educativas sobre boa alimentação e 

perigos da obesidade, das dislipidemias e do diabetes; programa de atividade 

física. 

6º passo: 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 e 

palestras com especialistas. 

7º passo: 
viabilidade do 
plano - 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. 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 

Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 

Diretor das UBS (motivação favorável). 

 

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de saúde; 

reuniões com a associação da comunidade. 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem/ Nutricionistas. 

 

Três meses para o início das atividades. 

10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Avaliação quinzenal dos pacientes após implantação de medidas como 
mudanças no estilo de vida e tratamento medicamentoso. 
Reunião com toda a equipe mensalmente para verificar os resultados após a 
implantação do projeto. 
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Fonte: Autoria própria (2020) 

 

 

 

Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 3 relacionado ao problema “ Alta 
prevalência de diabetes não controlados com baixa adesão ao tratamento” na 
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da  Saúde da Unidade de 
Saúde Nova da cidade de Caputira - MG 
Nó crítico 3 Falta de conhecimentos da população quanto aos problemas causados pelo 

diabetes não controlado. 

6º passo: operação 
(operações) 

Conscientizar a população quanto aos perigos do diabetes não controlado; 

conscientizar quanto à boa alimentação e prática de atividades físicas.. 

6º passo: projeto Saúde em alta 

6º passo: 
resultados 
esperados 

Adesão á prática de atividades físicas; reduzir o risco de doenças 

cardiovasculares; diminuir número de tabagistas; reduzir ingestão calórica e 

aumentar gasto calórico com atividades físicas; adesão ao tratamento 

medicamentoso. 

6º passo: 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. 

6º passo: 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. 

7º passo: 
viabilidade do 
plano - recursos 
críticos  

Político: Conseguir espaço para as palestras;  

Financeiro: recursos para os panfletos; recursos multimidiáticos; minicursos. 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 

Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 

Diretor das UBS (motivação favorável). 

 

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário de saúde; 

reuniões com a associação da comunidade. 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem/ Fisioterapeuta. 

 

Três meses para início das atividades. 

10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Avaliação quinzenal dos pacientes após implantação de medidas como 

mudanças no estilo de vida e tratamento medicamentoso. 

Reunião com toda a equipe mensalmente para verificar os resultados após a 

implantação do projeto. 

Avaliação dos pacientes quanto ao nível de entendimento sobre a doença e 

suas complicações. 

Reuniões com o grupo operativo para avaliar as mudanças e orientações para 

nova etapa do tratamento. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O diabetes mellitus, seja do tipo 1 ou 2, é uma síndrome que se caracteriza por 

importantes alterações no metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas. Essas 

alterações metabólicas resultam da deficiência e/ ou resistência à insulina que quando 

não controlados adequadamente, podem levar a complicações agudas ou crônicas. 

As complicações agudas decorrem geralmente de eventos esporádicos, enquanto as 

crônicas habitualmente são provocadas pelo mau controle glicêmico no decorrer dos 

anos. 

 

O diabetes mellitus oferece boas possibilidades de controle, porém, se não for bem 

controlado, acaba produzindo lesões potencialmente fatais, como: infarto do 

miocárdio, derrame cerebral, cegueira, impotência, nefropatia, ulceras nas pernas e 

até amputações de membros. Por outro lado, quando bem monitorada, as 

complicações crônicas podem ser evitadas e o paciente diabético pode ter uma 

qualidade de vida normal. Além do tratamento medicamentoso, é importante ressaltar 

que a prevenção e tratamento do diabetes mellitus tipo 2 esta associado a mudanças 

no estilo de vida, principalmente relacionados à dieta e à prática de exercícios físicos. 

 

Desta forma, espera-se que, após a implementação e a avaliação dos resultados do 

plano de intervenção, que a adesao ao tratamento e aos habitos de vida mais 

saudaveis sejam incorporados no dia a dia destes individuos com diabetes mellitus, e 

que eles possam melhorar a curto, médio e longo prazo a qualidadede vida.  

 

Reforçamos que também é necessario o envolvimento de toda equipe de saude para 

também melhorara prestação de serviços de saúde integrais, com ações de promoção 

e prevenção na população atendida nesta unidade. 
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