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RESUMO 

O diabetes mellitus é um problema de saúde pública no mundo e atinge 

aproximadamente 246 milhões de pessoas podendo aumentar para 380 milhões em 

2025. A doença se destaca como importante causa de morbidade e mortalidade podendo 

causar múltiplas complicações para a saúde e até incapacitar pessoas. Desta forma, faz-

se necessário criar estratégias de educação que tenham o potencial de prevenir e tratar a 

doença para melhorar os índices glicêmicos e a qualidade de vida dos usuários. Desta 

forma, o objetivo deste trabalho foi elaborar uma intervenção educativa para prevenir 

complicações nos usuários com diabetes mellitus vinculados a Estratégia Saúde da 

Família Antônio Jose da Cruz, no município Cachoeira de Pajeú, Minas Gerais. Este 

trabalho propõe a criação de um plano de intervenção a ser aplicado pela Equipe de 

saúde e esperasse que, ao final do período de avaliação, os usuários apresentem maior 

conhecimentos sobre sua doença e melhora significativa da qualidade de vida e suas 

condições de saúde. 

     

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Fatores de Risco. Promoção da Saúde. 

 
 
 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Diabetes Meellitus is a problem of public health and reaches approximately 246 million 

people and may increase to 380 million in 2025. The disease stands out as an important 

cause of morbidity and mortality may cause multiple health complications and even 

disable people. In this way it necessary to create educational estates that have the 

potential to prevent and treat the disease that have the potential to prevent and treat the 

disease to improve glycemic indexes and the quality of life of users. Thus, the objective 

of this study was to encourage an educational intervention to prevent complications in 

patients with diabetes mellitus linked to Antonio jose da cruz family health strategy in 

the municipality of pajeu minas gerais. This paper  proposes the creation of an 

intervention plan to be applied by the health team and expected that at the end of the 

evaluation period the users will have greater knowledge about their disease and a 

significant improvement in the quality of life and their living conditions 

Keywords: Diabetes Mellitus. Risk Factors. Health Promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus (DM) é considerado uma das grandes epidemias mundiais do 

século XXI assumindo um problema de saúde pública (IDF, 2015).  A crescente 

incidência e prevalência são atribuídas ao envelhecimento populacional e ao estilo de 

vida inadequado caracterizado por inatividade física e hábitos alimentares que 

predispõem ao acúmulo de gordura corporal (IDF, 2015; OMS, 2003).  

 A Federação Internacional de Diabetes (IDF) estima que o número de pessoas 

com diabetes no mundo corresponde aproximadamente em 246 milhões podendo 

aumentar para 380 milhões de indivíduos em 2025 (IDF, 2015). No Brasil os números 

relacionados à morbimortalidade por DM são preocupantes, representa 5,2% das causas 

de morte no país e é fator de risco importante para as doenças cardiovasculares que são 

responsáveis por 31,3% dos óbitos (OMS, 2003). Em 2013, no Brasil, 6,2% da 

população com 18 anos ou mais de idade foram diagnosticados com diabetes, sendo de 

7,0% nas mulheres e de 5,4% nos homens (SBD, 2015). O diabetes Mellitus tipo 2 é 

responsável por até 90% desses casos e representa a quarta causa de norte em todo o 

mundo (IDF, 2015).   

Diante o panorama do DM desenvolver programas educativos para a prevenção 

da doença assim como para prevenir as complicações assume grande importância. Isto 

porque os cuidados são em sua maior parte realizados pelo usuário no seu cotidiano. No 

entanto, essas pessoas precisam estar mais bem informadas, preparadas e capacitadas 

para gerir seu cuidado com a saúde.  

             Nessa perspectiva, a proposta desse trabalho originou-se por meio dos serviços 

de saúde prestados na Estratégia Saúde da Família Antônio José da Cruz que foi 

possível observar o número elevado de usuários com diabetes tipo 2 sendo que a maior 

parte já apresenta complicações da doença.  

Sendo assim, o desenvolvimento desse trabalho poderá contribuir para a 

construção e implementação de ações educativas em vista a manutenção da saúde, 

controle e tratamento do diabetes. Desta forma, este trabalho tem o objetivo de elaborar 

uma intervenção educativa para os usuários com diabetes mellitus tipo 2. 

 

1.1 Breves informações sobre o município 
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O município Cachoeira de Pajeú localiza-se na região Jequitinhonha, localizado 

no nordeste do estado e a 720 km da capital Belo Horizonte, estado de Minas Gerais 

(IBGE, 2014).  

Possui área total de 695,672 km² com população de 9.959 habitantes, 

predominando os indivíduos com faixa etária entre 20 e 39 anos (IBGE, 2014).  

Nas áreas urbanas vivem 4.461 habitantes. O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é de 0,622 com taxa de Urbanização de 49,7 % (IBGE, 2014).  

A taxa de escolaridade do município é de 60% com nível 1º grau incluindo 

jovens e adultos (IBGE, 2014). O município possui uma escola estadual, tem três 

equipes de saúde da família, dois equipes de saúde bucal uma igreja católica e uma 

evangélica (PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRA DE PAJEÚ, 2015). 

As atividades econômicas provêm da agricultura e comércio que representam as 

maiores fontes de sustento da população. A renda mínima é de dois a três salários 

mínimos por mês (PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRA DE PAJEÚ, 2015). 

 

1.2 Sistema local de saúde 

A cobertura da população pela Estratégia Saúde da Família (ESF) e à saúde no 

Sistema Único de Saúde (SUS) é 100 % com três equipes de Estratégia de Saúde da 

Família (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DE PAJEÚ, 

2015). 

O município tem um hospital, farmácia popular, laboratório de análises clínicas 

e secretaria de saúde. Suas atividades abrangem complexidades ligadas ao Sistema 

Único de Saúde, sendo ofertados à população consultas médicas especializadas, 

Ultrassonografia, Mamografia, Endoscopia, serviço de reabilitação, serviço de saúde 

bucal, exames laboratoriais e estudos radiológicos simples. Além disso, garante uma 

rede de média, alta complexidade (fisioterapia, hospital e CAPS) e também serviços 

como o SAMU (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DE 

PAJEÚ, 2015). 

 O Conselho Municipal de Saúde é composto por 16 conselheiros titulares e 16 

suplentes. As reuniões se realizam com uma periodicidade mensal. O Conselho de 

Saúde tem caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representante do governo, prestadores de serviço (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CACHOEIRA DE PAJEÚ, 2015). 
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1.3 Estratégia Saúde da Família Antônio José da Cruz e problemas identificados  

 

A Estratégia Saúde da Família Antônio José da Cruz é uma unidade de saúde 

localizada na zona rural do povoado de Tancredo neves, que fica a sudeste do município 

cachoeira de Pajeú. Limita-se com o povoado Águas Altas e Abacaxi, com um total de 

1.366 habitantes distribuídos em 519 famílias (IBGE, 2014).  

Os principais problemas de saúde do território e da comunidade são mala 

qualidade da água de consumo, alto consumo de álcool e outras drogas, alta prevalência 

de hipertensão arterial, alto índice de sedentarismo, obesidade, rede de esgoto 

insuficiente e elevada incidência de enfermidades parasitárias. 

Ao realizar o levantamento dos principais problemas de saúde presentes na 

população do território de atuação foi observado como principal problema de saúde uma 

alta taxa de pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2 em usuários adultos e idosos com 

quadro clínico descompensado. Diante esse cenário, o presente estudo, considera que 

medidas educativas em Diabetes precisam ser implementadas e realizadas 

sistematicamente com esses usuários para que possam cuidar melhor da sua condição 

crônica de saúde. No entanto, é necessário articular com a equipe de saúde ações 

efetivas e que estejam voltadas para a realidade e às necessidades reais dessa pessoa 

para que possam melhorar a glicemia.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Ações de saúde focadas no controle do Diabetes Mellitus visam desenvolver estratégias 

educativas para colaborar com os usuários com diabetes no enfrentamento dos desafios 

com os cuidados de saúde (TORRES et al, 2009). Estudo demonstra que as abordagens 

curativas e tradicionais direcionadas a usuários com diabetes baseadas na transmissão 

de informações e no cumprimento de prescrições não alcançam as reais necessidades 

desse público (CYRINO; SCHRAIBER; TEIXEIRA, 2009). Estratégias educativas com 

vistas à capacitação para autonomia dos usuários vêm apresentando resultados efetivos 

pois o consegue adotar hábitos de vida que colaboram com sua condição crônica de 

saúde e por consequência, contribui com a manutenção dos seus níveis glicêmicos 

sanguíneos (TORRES et al., 2009). 

Diante disso, este estudo assume grande relevância considerando-se que 

intervenções educativas se fazem necessárias para melhorar o controle glicêmico dos 

usuários, modificar estilos de vida pouco saudável, sedentarismo, obesidade, dieta rica 

em gorduras, assim como retardar o prevenir as complicações do diabetes. A partir das 

intervenções educativas realizadas pela unidade de saúde, que o usuário consiga 

melhorar seu cuidado com a saúde e adquira comportamentos mais saudáveis de forma 

aa controlar os níveis glicêmicos prevenindo as complicações da doença. 
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3. OBJETIVO 

 

Elaborar uma intervenção educativa para prevenção e controle das complicações 

do diabetes tipo 2 em usuários atendidos pela Estratégia Saúde da Família Antônio José 

da Cruz, em Cachoeira de Pajeú, Minas Gerais. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção será utilizado o Método do 

Planejamento Estratégico Situacional, conforme os textos da seção 1 do módulo de 

iniciação científica e seção 2 do módulo de Planejamento e uma revisão narrativa da 

literatura sobre o tema (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

Estudo descritivo, realizado em uma Estratégia Saúde da Família José da Cruz, 

em Cachoeira de Pajeú, Minas Gerais. Essa unidade foi eleita por ser o ambiente de 

trabalho prestado pelo autor do trabalho, que é profissional médico, cujo diagnóstico 

situacional realizado evidenciou alto número de usuários com diabetes mellitus tipo 2, 

aproximadamente 3,5 % para 45 diabéticos tipo 2 cadastrados do total da população 

adstrita. 

        Os participantes deste estudo serão usuários com diabetes mellitus da Estratégia 

Saúde da Família José da Cruz, em Cachoeira de Pajeú. Os critérios de inclusão 

correspondem a idade entre 30 e 65 anos, ser independente para as atividades de 

autocuidado como, atividade física e alimentação, ter possibilidade de comparecer aos 

grupos na ESF e desejar participar por livre consentimento.  

          Um roteiro sistematizado foi construído considerando as variáveis 

sociodemográficas: sexo, idade, escolaridade, estado civil, ocupação, renda familiar, e 

clínicas: diagnóstico, tratamento e tempo (anos) do diagnóstico do DM2. 

Inicialmente a equipe da ESF José da Cruz realizará um levantamento por meio 

dos prontuários dos usuários com diabetes tipo 2 sobre as dificuldades relatadas nas 

consultas para o cuidado com a doença. Em seguida, um plano educativo será planejado 

e sistematizado de forma a contemplar as reais necessidades de saúde dos usuários na 

perspectiva de melhorar seu cuidado e tratamento do diabetes. 

Como estratégias para a implementação do Plano de Intervenção serão 

realizados grupos educativos na unidade utilizando recursos áudio visuais, como 

imagens, vídeos educativos, dinâmicas e rodas de conversas para contemplar as dúvidas 

e dificuldades que os usuários possuem frente ao seu diagnóstico.  

Antes de iniciar os grupos, serão coletados dados antropométricos de cada 

usuário e clínicos que serão considerados valores da glicemia em jejum e hemoglobina 

glicada dos últimos 6 meses, assim como as frações de colesterol. Esses mesmos dados 

serão novamente obtidos ao final dos encontros, exceto os dados clínicos que serão 

solicitados ao município uma nova coleta de exames dos usuários, para avaliar se houve 
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mudança significativa dos cuidados com a saúde após sua participação nos grupos. 

Serão avaliados usuários que tiverem presença maior ou igual a 70% nos encontros. 

Serão realizados dez encontros com um intervalo de uma semana entre eles. Os 

temas abordados discorrerão sobre reeducação alimentar, prática de atividade física, 

medicamentos, cuidados de higiene, fatores de risco para desenvolvimento da doença e 

das complicações do diabetes, importância de estilo de vida saudável para um bom 

controle da doença e os sentimentos e as emoções, uma vez que se reconhece que 

fatores emocionais interferem no controle glicêmico. Ao final dos encontros, a equipe 

fará uma avaliação do desenvolvimento da estratégia escolhida com o objetivo de 

organizar e planejar futuras ações, para que desta forma, os grupos tornem-se uma 

atividade efetiva na unidade. Os profissionais envolvidos serão médicos, enfermeiro, 

técnico de enfermagem, dentista, agente comunitário e psicólogo. Cada um desses 

conduzirá os grupos, em dias diferentes, abordando as temáticas acima supracitadas 

com relação à sua especificidade.  

Todos os usuários serão convidados pela equipe de saúde e serão informados 

sobre as datas e horários. 

            Finalizado os grupos, será aplicado um questionário para avaliar a opinião dos 

usuários sobre os encontros realizados, o que permitirá planejar novos encontros para o 

trabalho educativo em grupo.  

 A autora da investigação fará uma avaliação final dos resultados antes de iniciar 

os grupos com os dados após o encerramento dos grupos. Desta forma, a comparação 

dos dados antropométricos e clínicos permitirá avaliar a efetividade da intervenção 

realizada na unida de saúde. Ao final, os dados serão processados e analisados em 

programa Excel para obter estatística descritiva, os resultados serão expostos em tabelas 

e textos e apresentados a prefeitura do município com o objetivo de estimular maior 

participação da rede de saúde municipal na assistência das pessoas com diabetes tipo 2. 
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5 REVISÃO DA LITERATURA 

 

5.1 Diabetes mellitus e a atenção básica de saúde 

 

O diabetes Mellitus é uma condição crônica de saúde que além do fator 

hereditário tem fatores de risco modificáveis como reeducação alimentar e prática 

regular de atividade física (SBD, 2015).  O controle e a prevenção de complicações do 

diabetes são possíveis por meio de programas educativos. As UBS como eixo 

fundamental na promoção de saúde e porta de entrada dos usuários ao SUS tem um 

papel fundamental na prevenção, tratamento e controle dessa condição crônica de saúde. 

Os profissionais de saúde da atenção primária devem ter competências para atuar na 

prática educativa em DM e garantir os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

para a realização das ações educativas voltadas para os usuários com diabetes (SILVA, 

2009).  

A análise epidemiológica, econômica e social do número crescente de pessoas 

que vivem com DM mostra a necessidade da implantação de políticas públicas de saúde 

que minimizem as dificuldades dessas pessoas e de suas famílias, e propiciem a 

manutenção da sua qualidade de vida. (MINISTERIO SAUDE, 2013). Cabe ainda 

ressaltar que, em média, metade dos indivíduos brasileiros com diagnóstico do diabetes 

mellitus desconhece sua condição pelo qual muitas vezes quando chega na Unidade 

Básica de Saúde (UBS), já apresentam sinais de estágio avançado da doença, além disso 

cerca de um quinto dos que a conhecem não realizam qualquer tipo de tratamento (SBD, 

2015). Isso evidencia a importância de traçar estratégias educativas de saúde para 

diminuir os fatores de risco na população, estimular a prática de exercícios físicos, o 

consumo de uma alimentação balanceada e reduzir ou retardar o surgimento das 

complicações agudas e crônicas que são causas de hospitalização, incapacitações, perda 

de produtividade de vida e morte prematura (SBD, 2015).  

 

5.2 Intervenções educativas com usuários com diabetes na Estratégia Saúde da 

Família 

 

Muitas vezes a difícil adaptação do usuário aos cuidados com o diabetes é sujeita 

pela falta de motivação, presa as mudanças no estilo de vida que são difíceis de serem 
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implementadas. Na Estratégia de Saúde da Família se fazem diferentes intervenções 

educativas com os usuários de diabetes, seu objetivo é proporcionar uma maior adesão 

ao tratamento por parte dos usuários.  

 Exemplo comum de estratégia educativa que pode ser realizada na ESF são os 

grupos operativos. Esses possibilitam a construção do conhecimento pelos usuários, 

além do entendimento da experiência individual da doença pelo profissional de saúde 

(TORRES, 2009). A dinâmica de grupo estimula a relação interpessoal entre os usuários 

de DM e os profissionais de saúde, facilitando a discussão entre pessoas com os 

mesmos objetivos e possibilita a troca de informações, permitindo aos integrantes 

expressar dúvidas, expectativas e o apoio mútuo e uma maior interação do profissional 

com os pacientes com o objetivo de estimular o indivíduo e refletir sobre sua doença 

(TORRES, 2009). 

Outra forma de realizar a educação em diabetes no âmbito da Estratégia Saúde 

da Família é por meio da visita domiciliar. Durante a visita pode-se aumentar o vínculo 

entre o usuário e o profissional de saúde, valorizar a troca de experiências e saberes e a 

elaboração de orientações a partir da compreensão do contexto de vida do usuário. Essa 

abordagem assistencial, integral e humanizada busca melhorar o conhecimento sobre a 

patologia, aproximando o portador de seu tratamento tornando-o autônomo e 

responsável pela sua saúde, e permite levar educação em saúde para usuários com 

dificuldade de acesso aos serviços de atenção básica (TORRES, 2009). É uma 

ferramenta que deve ser estudada e trabalhada a fim de aumentar sua viabilidade para os 

serviços de saúde. 

            E ainda, pode-se considerar que na consulta individual também é possível 

realizar educação em saúde, uma vez que o profissional da saúde, seja médico ou 

enfermeiro, possa orientar o usuário sobre as medidas mais efetivas para o controle do 

diabetes, ressaltando que essas medidas estejam em consonância a sua realidade de vida 

em meio seu contexto social clínico, psicossocial e cultural. E ainda, esses profissionais 

devem aumentar valorizar esse momento para aumentar o vínculo com o usuário para 

garantir a continuidade do cuidado. 

Apesar das dificuldades relacionadas à complexidade que envolve a doença no 

controle do diabetes mellitus, os programas de controle de saúde devem conter ações 

individuais e de assistência e ações populacionais de abrangência coletiva, direcionadas 

à promoção à saúde, a fim de provocar impacto educacional e promover resolutividade. 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “ Diabetes Mellitus tipo 2 nos 

usuários adultos e idosos”, para o qual se registra uma descrição, explicação e descrição 

de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 

6.1 Plano de ação 

 

6.1.1 Primeiro passo: Identificação dos problemas 

 

1. Alta prevalência de pessoas com DM2 e dificuldade de aderir ao tratamento; 

2. Elevado número de usuários com complicações do diabetes tipo 2; 

3. Alta prevalência de pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica; 

4. Elevado número de usuários com alimentação inadequada e sedentarismo. 

5. Rastreamento insuficiente de usuários expostos aos fatores de riscos para DM2.  

 

 

6.1.2 segundo passo: priorização dos problemas 

 

Por meio de uma estimativa rápida utilizando os sistemas de informação do 

município, SIAB, Dialogo e interação com a comunidade a partir dos atendimentos 

realizados, busca ativa, agentes comunitários de saúde e reuniões da equipe, se 

identificarou os principais problemas da comunidade.  Após identificação dos principais 

problemas encontrados na área de abrangência foi necessário estabelecer prioridades 

para determinar qual teve maior relevância no momento. Para priorizar o problema foi 

necessário seguir o critério de seleção considerando a importância do problema na 

comunidade, o grau de urgência que a doença apresenta e a própria capacidade de 

enfrentamento da equipe  (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Assim, determinou-se 

como prioridade o diabetes mellitus com elevada prevalência e mau controle. 

A partir do diagnóstico de reconhecimento dos principais problemas de saúde 

que acometem a população do território da ESF Antônio José da Cruz, foi realizada uma 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
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classificação considerando a relevância de cada problema observado, conforme 

apresentado no Quadro 1. 

 

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

Estratégia Saúde da Família Antônio José da cruz no município de cachoeira de Pajeú, 

localizada no estado de Minas Gerais. 

PROBLEMA IMPORTÂNCIA 
URGÊNCIA 

(0 a 5 pontos) 

CAPACIDADE DE 

ENFRENTAMENTO DA 

EQUIPE 

Alta prevalência de 
pessoas com DM2 e 

dificuldade em aderir o 

tratamento 

Alta 5 Parcial 

Elevado número de 

usuários com 

complicações do 

diabetes tipo 2 

Alta 4 Parcial 

Alta prevalência de 

pessoas com 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica com mau 

controle 

Alta 4 Parcial 

Elevado número de 

usuários com 

alimentação 

inadequada e 

sedentarismo 

Alta 3 Parcial 

Rastreamento 

insuficiente de usuários 

expostos aos fatores de 

riscos para DM2 

Alta 2 Parcial 

 

Ordem de prioridade: 

1.  Alta prevalência de pessoas com DM2 e dificuldade em aderir ao tratamento; 

2. Elevado número de usuários com complicações do diabetes tipo 2; 

3. Alta prevalência de pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica com mau controle;  

4. Elevado número de usuários com alimentação inadequada e sedentarismo; 

5. Rastreamento insuficiente de usuários expostos aos fatores de riscos para DM2. 

 

6.1.3 Terceiro passo: descrição do problema 
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Após a identificação dos problemas e reunião com a equipe de saúde para 

estabelecer as diretrizes do trabalho, foi decidido que o estudo se realizará com usuários 

adultos e idosos igual a 60 anos de idade, de ambos os sexos e com diagnósticos de 

diabetes Mellitus tipo 2.  

Serão considerados usuários com e sem complicações agudas e crônicas do 

DM2, além de jovens adultos que não possuem o diagnóstico mas que enquadram-se 

nos fatores de risco para o diabetes tipo 2. 

 

6.1.4 Quarto passo: explicação do problema 

 

Na área de abrangência existe uma alta prevalência de pessoas com diabetes 

mellitus tipo 2 com e sem complicações agudas e crônicas. Além disso, observou-se alto 

número de usuários expostos aos fatores de risco da doença.  

A equipe de saúde detectou mal controle da maior parte dos usuários com 

diabetes devido à falta de adesão ao tratamento, uso incorreto das medicações, consumo 

de dietas ricas em gorduras, sedentarismo e desconhecimento sobre os cuidados efetivos 

com sua condição crônica de saúde. Isso repercute negativamente sobre o autocuidado 

dos usuários e contribui para o surgimento das complicações da doença.   

 

6.1.5 Quinto passo: identificação dos nós críticos 

 

1) Dificuldade de adesão ao tratamento do diabetes tipo 2; 

2) Nível de informação (pouco conhecimento do usuário sobre a doença).  

3) Hábitos e estilo de vida da população pouco saudável. 

4) Processo de trabalho da equipe de saúde (melhorar a assistência com aumento do 

vínculo e voltado para a necessidade de cada usuário). 

 

6.2 Desenho das operações para os “nós” críticos do problema 

 

O desenho das operações a serem realizadas a partir do diagnóstico dos nós 

críticos em usuários com diabetes tipo 2 da ESF Antônio Jose da Cruz, no município 

cachoeira de Pajeú, apresenta os resultados do planejamento das ações e projetos a 

serem desenvolvidos, conforme o Quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2- Operações sobre o “nó crítico” relacionado ao problema da diabetes Mellitus tipo 

2 nos usuários adultos e idosos, na população da ESF Antônio Jose da cruz, no município 

cachoeira de Pajeú, localizada no estado de Minas Gerais. 

Nó crítico Operação/Projeto 
Resultados 

esperados 
Produtos 

Recursos 

necessários 

Dificuldade de 

adesão ao 

tratamento do 

diabetes tipo 2 

Saúde é vida 

Conscientização sobre 

os riscos associado ao 

mal controle da doença  

 

Aumentar o nível de 

informação a 

respeito da 

importância de 

cumprir com o 

tratamento indicado 

Favorecer a 

reflexão. 

Maior 

comprometimento 

do paciente ao 

tratamento  

 

Organizacionais 
Utilização dos 

meios de 

comunicação para 

divulgação 

Políticos: 
Investimentos 

financeiros em 

educação coletiva. 

Financeiros: 
Disponibilidade de 

tratamento 

Nível de 

informação 

(pouco 

conhecimento do 

usuário sobre a 

doença). 

Conhecer melhor sua 

doença 

Despertar o interesse 

do autocuidado 

Aumentar o 

conhecimento dos 

pacientes sobre a 

doença e prevenção 

de suas 

complicações 

Aumento dos 

usuários 

esclarecidos a 

respeito de sua 

doença e como 

prevenir as 

complicações 

Organizacionais: 

Organização da 

agenda para as 

campanhas 

educativas e outras 

ações. 

Políticos: Parceria 

com o setor, 

mobilização social 

e apoio a gestão. 

Financeiros: 
Aquisição de 

materiais 

educativos 

Hábitos e estilo de 

vida da população 

pouco saudável 

Amigos da saúde 

Estimular a 

modificação dos 

hábitos e estilos de 

vida dos usuários 

diabéticos 

Modificar hábitos e 

estilos de vida  

 Conscientizar os 

usuários diabéticos 

sobre a importância 

de hábitos 

saudáveis. 

Estimular a 

colaboração entre os 

diferentes serviços 

públicos (Educação, 

Esporte, Cultura 

Ações educativas, 

utilização do 

apoio dos líderes 

e associações 

comunitárias 

Programa de 

alimentação 

saudável e 

reabilitação física 

Organizacionais: 

Implantação das 

consultas de 

nutrição, educador 
físico e 

fisioterapeuta. 

Políticos: 

Conseguir espaço, 

locais. 

Financeiros: 

Folhetos educativos 

Recursos áudio 

visuais. 

Processo de 

trabalho da equipe 

de saúde 

(melhorar a 
assistência com 

aumento do 

vínculo e voltado 

 Garantia e 

continuidade do 

cuidado sensibilizar a 

equipe e estimular para 

que oriente o paciente. 

Propor agenda 

programada para 

Realização de 

atividades de forma 

planejada e 

organizada. 

Satisfação dos 

usuários. 

Implantar a linha 

de cuidados para 

diabetes 

Programação 

mensal das 

atividades 

Políticos: Apoio e 

sensibilização dos 

gestores. 

Econômicos: 

Recursos 

audiovisuais, 

panfletos, materiais 
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para a 

necessidade de 

cada usuário) 

controle e 

monitoramento de 

diabetes 

Realizar grupos 

educativos 

(Palestras).  

Desenvolvimento 
de atividades de 

promoção e 

educação de 

saúde com os 

usuários (Grupos, 

Caminhadas) 

para capacitação. 

Organizacionais: 
Organização das 

atividades da 

equipe. 

 

 

6.3 Análise de viabilidade do plano  

 

No Quadro 3, procuramos apresentar propostas de ações para a motivação dos 

atores conforme descrito abaixo. 

 

Quadro 3 – Viabilidade do Projeto de acordo com cada ação a ser desenvolvida na ESF 

Antônio Jose da cruz, no município cachoeira de Pajeú, localizada no estado de Minas 

Gerais. 

Operações/ 

Projetos 
Recursos críticos 

Controles de recursos críticos 

Ação estratégica Ator que 

controla 
Motivação 

Saúde é vida Organizacionais 
Utilização dos meios 
de comunicação para 

divulgação 

Políticos: 
Investimentos 

financeiros em 

educação coletiva. 

Financeiros: 
Disponibilidade de 

tratamento 

Coordenador da 

Atenção 

Primaria da 

Saúde 

Secretário 

Municipal de 

Saúde 

Equipe de Saúde 

da Família 

Farmácia básica  

Favorável. Apresentar o 

projeto para a 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde e Prefeitura 

municipal 

Realizar 

campanha que 

incentive al uso 

coreto do 

tratamento 

Conhecer melhor 

sua doença 

Organizacionais:  

Organização da 

agenda para as 

campanhas educativas 

e outras ações. 

Políticos: Parceria 

com o setor, 

mobilização social e 

apoio a gestão. 

Coordenador da 

Atenção 

Primaria da 

Saúde. 

Secretário 

Municipal de 

Saúde. 

Equipe de Saúde 

da Família. 

Favorável. Apresentar o 

projeto para a 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde e Prefeitura 

municipal. 

Construir 

alternativas de 

atendimento aos 

usuários 

diabéticos 
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Financeiros: 

Aquisição de materiais 

educativos. 

Profissional 

multidisciplinar 

controlando a 

participação 

desses no grupo 

educativo. 

Amigos da  

Saúde 

Organizacionais: 

Implantação das 

consultas de nutrição.  

Implantação das 

consultas com o 

fisioterapeuta.  

Implementação das 

atividades com o 

educador físico. 

Políticos: Conseguir 

espaços locais. 

Coordenador da 

Atenção 

Primaria da 

Saúde. 

Secretário 

Municipal de 

Saúde. 

Equipe de Saúde 

da Família. 

Profissional 

multidisciplinar 

Favorável. Apresentar o 

projeto para a 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde e Equipe. 

Realizar 

campanha que 

incentive a pratica 

de exercícios 

físicos e 

alimentação 

saudável. 

Garantia e 

continuidade do 

cuidado  

Políticos: Apoio e 

sensibilização dos 

gestores. 

Organizacionais:  

Organização das 

atividades da equipe. 

Cognitivos: 

Sensibilização da 

equipe 

Coordenador da 

Atenção 

Primaria da 

Saúde. 

Secretario 

Municipal de 

Saúde. 

Equipe de Saúde 

da Família. 

Profissional 

multidisciplinar 

Favorável. Apresentar o 

projeto para a 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde. 

Realizar 

capacitação de 

profissionais da 

Equipe de Saúde 

da Família. 

 

 

6.4 Elaboração do plano operativo 

  

Para elaboração mais detalhada do plano operativo das ações educativas visando 

o controle glicêmico, prevenção das complicações e de novos diagnósticos do DM2 em 

usuários adultos e idosos da ESF Antônio Jose da Cruz foram definidos os resultados 

esperados, produtos, estratégias de intervenção, responsáveis por cada ação e o prazo de 

execução, retratados no quadro 5. 

 

Quadro 4 – Plano Operativo ESF Antônio Jose da cruz, no município cachoeira de Pajeú, 

localizada no estado de Minas Gerais. 

Projeto Resultados Produtos Estratégias Responsável Prazo 
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esperados 

Saúde é vida 

Aumentar o 

nível de 

informação a 

respeito da 

importância de 

cumprir com o 

tratamento 

indicado 

Favorecer a 

reflexão. 

Maior 

comprometi

mento do 

paciente ao 

tratamento  

 

Apresentar o 

projeto para 

a Secretaria 

Municipal de 

Saúde e 

Prefeitura 

municipal 

Realizar 

campanha 

que incentive 

al uso coreto 

do 

tratamento 

Equipe de saúde 

Coordenador da 

ESF 

12 meses 

subsequentes 

Conhecer 

melhor sua 

doença 

Aumentar o 

conhecimento 

dos pacientes 

sobre a doença e 

prevenção de 

suas 

complicações 

Aumento dos 

usuários 

esclarecidos 

a respeito de 

sua doença e 

como 

prevenir as 

complicações 

Apresentar o 

projeto para 

a Secretaria 

Municipal de 

Saúde e 

Prefeitura 

municipal. 

Construir 

alternativas 

de 

atendimento 

aos usuários 

diabéticos 

controlando 

a 

participação 

desses no 

grupo 

educativo. 

Equipe de saúde 

Coordenador da 

ESF 

 

 

 

 

 

12 meses 

subsequentes 

Amigos da  

Saúde 

Modificar 

hábitos e estilos 

de vida  

 Conscientizar 

os usuários 

diabéticos sobre 

a importância de 

hábitos 

saudáveis. 

Estimular a 

colaboração 

entre os 

diferentes 

serviços 

públicos 

Ações 

educativas, 

utilização do 

apoio dos 

líderes e 

associações 

comunitárias 

Programa de 

alimentação 

saudável e 

reabilitação 

física 

Apresentar o 

projeto para 

a Secretaria 

Municipal de 

Saúde e 

Equipe. 

Realizar 

campanha 

que incentive 

a pratica de 

exercícios 

físicos e 

alimentação 

saudável. 

Equipe de saúde 

Coordenador da 

ESF 

 

 

 

 

 

12 meses 

subsequentes 
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(Educação, 

Esporte, Cultura 

Garantir 

cuidado 

Realização de 

atividades de 

forma planejada 

e organizada. 

Satisfação dos 

usuários 

Implantar a 

linha de 

cuidados 

para diabetes 

Programação 

mensal das 

atividades 

(Palestras).  

Desenvolvim

ento de 

atividades de 

promoção e 

educação de 

saúde com os 

usuários 

(Grupos, 

Caminhada 

Apresentar o 

projeto para 

a Secretaria 

Municipal de 

Saúde. 

Realizar 

capacitação 

de 

profissionais 

da Equipe de 

Saúde da 

Família 

Equipe de saúde 

Coordenador da 

ESF 

 

 

 

 

 

12 meses 

subsequentes 

 

 

6.5 Gestão do plano  

 

Para obter efetividade no plano de ação em saúde é necessário elaborar,  avaliar 

e monitorar a intervenção educativa. Com isso, será possível julgar se os objetivos serão 

alcançados, dimensionar e organizar recursos materiais e humanos. Para isso, serão 

realizadas reuniões mensais com a ESF para avaliar esses recursos cuja finalidade é 

melhorar a intervenção educativa de forma que consiga atender as necessidades dos 

usuários com diabetes envolvidos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          

A partir da execução deste projeto deseja-se melhorar o estado de saúde dos 

usuários com diabetes da comunidade Antônio José da Cruz, assim como conscientizá-

los sobre a necessidade de cumprir com o tratamento, além de sensibilizá-los sobre  a 

necessidade de participar e ser responsável pelo seu cuidado. Com relação a equipe de 

saúde, serão elaboradas rotinas periódicas e adoção de estratégias que possam dinamizar 

o processo de trabalho na assistências ao usuário com diabetes tipo 2 a vista de melhorar 

a linha de cuidado e fortalecer o sistema de saúde centrado na pessoa.  

Ao final do período de avaliação, espera-se que os usuários apresentem maior 

conhecimentos sobre sua doença e melhora significativa da qualidade de vida e suas 

condições de saúde. 
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