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RESUMO  
 

O diabetes é uma doença que afeta o sistema circulatório causada pela 
produção insuficiente de insulina no organismo. A falta desse hormônio resulta em um 
aumento da glicemia gerando uma série de complicações no funcionamento do corpo 
humano, desde problemas no coração, artérias, olhos e entre outros órgãos que 
podem ser afetados pela doença. Levando em consideração a quantidade de pessoas 
acometidas com essa doença e a realidade do município de estudo, o objetivo desse 
trabalho foi apresentar um plano de intervenção pra aumentar a adesão ao tratamento 
do diabetes na Unidade de Saúde da Família Dr. Cerqueira no município de Mâncio 
Lima, Acre. A metodologia utilizada foi o Planejamento Estratégico Situacional para 
traçar estratégias para o enfretamento dos problemas verificados no bairro Guarani. 
Esse planejamento se deu por meio do método de estimativa rápida e suas principais 
vantagens relacionam-se ao fato de ser uma abordagem bastante rápida, com baixos 
custos, como também pode contribuir para a participação da comunidade e facilitar o 
trabalho intersetorial. Também foi realizada uma revisão da literatura sobre o tema, 
com consulta de artigos nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, e em 
documentos do Ministério da Saúde. Como palavras-chaves para a pesquisa foram 
utilizados os descritores: Diabetes, Complicações da Diabetes. O plano de ação foi 
estruturado, seguindo os passos do Planejamento Estratégico Situacional. Espera-se 
que, após essa intervenção ocorra uma redução significativa na incidência e na 
prevalência de diabetes entre os usuários assistidos pela equipe, de maneira a reduzir 
os novos casos da doença, bem como, ampliar a expectativa de vida dos pacientes 
na Estratégia de Saúde da Família. 
 
 
 
 

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



 
 

 
 

ABSTRACT   
 

Diabetes is a disease that affects the circulatory system caused by 
insufficient insulin production in the body. The lack of this hormone results in an 
increase in blood glucose generating a series of complications in the functioning of the 
human body, from problems in the heart, arteries, eyes and among other organs that 
can be affected by the disease. Taking into account the number of people affected with 
this disease and the reality of the municipality of study, the objective of this study was 
to present an intervention plan to increase adherence to the treatment of diabetes at 
the Family Health Unit Dr. Cerqueira in the municipality of Mâncio Lima, Acre. The 
methodology used was the Situational Strategic Planning to outline strategies to face 
the problems found in the Guarani neighborhood. This planning took place through the 
method of rapid estimation and its main advantages are related to the fact that it is a 
very fast approach, with low costs, as it can also contribute to community participation 
and facilitate intersectoral work. A review of the literature on the topic was also carried 
out, with consultation of articles in the databases of the Virtual Health Library, and in 
documents from the Ministry of Health. As keywords for the research, the descriptors 
were used: Diabetes, Complications of Diabetes. The action plan was structured, 
following the steps of the Situational Strategic Planning. It is expected that, after this 
intervention, there will be a significant reduction in the incidence and prevalence of 
diabetes among users assisted by the team, in order to reduce new cases of the 
disease, as well as to increase the life expectancy of patients in the Health Strategy of 
the family. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

A cidade nasceu de um povoado denominado Vila Japiim. Numa imensa 

região banhada pelo Rio Moa e afluentes cortadas por paranás, igarapés e igapós, 

fixou-se um grande número de nordestinos predominando entre eles os cearenses, se 

fixaram como seringueiros ou agricultores. Foram eles os heroicos e anônimos 

pioneiros que com o sacrifício da própria vida, desbravaram e conquistaram a 

Amazônia, ligando-a as gerações futuras com todo o seu imenso potencial de riquezas 

naturais (IBGE, 2017).  

No ano de 2010 quando realizado o último censo populacional, a população 

estimada foi de 15.206 habitantes e para o ano de 2019 de 18.977. Vale ressaltar que 

nesse mesmo ano o município ficou na 5º posição no quesito Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) apresentando uma curva de crescimento desde 1991 

(IBGE, 2017).  

 

Figura 1 – Praça central de Mâncio Lima 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima. 

 

A economia do município baseia-se na extração vegetal, tanto alimentícia 

com o açaí e coco quanto madeireira com produção de carvão vegetal, lenha e 

madeira em toras. Outra atividade econômica de destaque na região é a aquicultura 

onde são criadas diversas espécies de peixes como, por exemplo, curimatã, matrinxã, 

piau, pintado, pirapitinga, tambacu, tambaqui e tilápia. Outras classes de animais 

complementam a economia local como bovinos, bubalinos, caprinos, codornas, 

equinos, ovinos, suínos e galináceo (IBGE, 2017).  
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1.2 O Sistema Municipal de Saúde de Mâncio Lima 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é composta por 08 (oito) Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), 02 (duas) Academias de Saúde, 01 (um) Departamento de 

Vigilância Sanitária, 01 (uma) CASA, 01 (um) Polo Base Indígena, 01 (uma) 

ambulância vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e 01 (um) Laboratório 

CITOLAB de gestão privada (DATASUS, 2020).  

 Os pontos de Atenção secundários ficam localizados na cidade mais 

próxima, no caso, Cruzeiro do Sul e os pontos de atenção terciários ficam localizados 

em Rio Branco, capital do Estado do Acre. 

O sistema municipal de saúde é praticamente organizado em torno dos 

serviços de APS, sendo muito dependente de outros municípios para atendimentos 

mais complexos. Vale ressaltar que além da falta de estabelecimentos destinados a 

esse tipo de atenção, a falta de médicos especialistas também é um grande 

determinante para essa situação de dependência extrema.  

 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

O bairro Guarani fica localizado na entrada do município de Mâncio Lima, 

na parte central da cidade e com conjunto populacional bastante grande. Trata-se de 

um território arborizado, com iluminação pública, vias pavimentadas, água encanada 

e coleta de lixo regular. No entanto, a estrutura de saneamento básico é precária, as 

residências não possuem esgotos sanitários adequados. Vale destacar que grande 

parte das casas são construídas de madeira e palafitas o que contribui para o acúmulo 

de lixo embaixo sem qualquer cuidado por parte dos moradores e nenhuma 

intervenção dos órgãos municipais.   

Nas últimas administrações, a comunidade recebeu uma Unidade de 

Saúde da Família com a equipe completa em função do projeto Mais Médicos para o 

Brasil. Estes, não ficavam no município anteriormente ou a prefeitura não conseguia 

de alguma forma, manter contrato fixo. Existem nesse bairro alguns investimentos 

públicos como por exemplo, uma praça com quadra de esportes, uma academia da 

saúde, uma escola, uma creche, bem como estabelecimentos comerciais como 

mercantis, bares, restaurantes e churrascarias. 
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1.4 A Unidade de Saúde da Família Dr. Cerqueira 

A Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Cerqueira fica localizada no 

bairro Guarani, avenida Japiim – S/N. Trata-se de um estabelecimento mantido pela 

administração púbica de Mâncio Lima, onde são oferecidos atendimentos de APS por 

meio de uma equipe de multiprofissionais. 

A equipe de saúde é pequena, composta por uma médica, uma odontóloga, 

uma enfermeira, uma técnica em enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. 

A Unidade de Saúde funciona das 07h00min às 12h00min e das 14h00min 

às 17h00min. No momento existe uma grande demanda e mesmo em situação 

precária a equipe tem se esforçado para atender os casos que chegam à unidade. 

A equipe divide seus esforços entre a demanda espontânea e programada, porém a 

maior parte do tempo é destinada a demanda recebida diariamente na própria USF. 

 

 

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

Para a investigação de estimativa rápida dos problemas foram utilizadas 

como ferramenta de pesquisa o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), os 

prontuários de pacientes e as anotações da equipe de saúde. Também foram 

consideradas as observações dos próprios moradores e dos profissionais de saúde 

envolvidos no processo. Por fim, os problemas de saúde de maior prevalência 

identificados na comunidade são: 

 

• Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

• Diabetes Mellitus (DM) 

• Doenças cardíacas 

• Doenças renais (insuficiência renal, outros) 

• Tuberculose 

• Tabagismo 

• Alcoolismo e usuários de drogas ilícitas 

 

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

Segue abaixo o quadro com a priorização dos problemas encontrados na 

comunidade: 
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Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Dr. Cerqueira, Unidade 

Básica de Saúde Dr. Cerqueira, município de Mâncio Lima, estado de Acre 

Problemas Importância

* 

Urgência** Capacidade de 

enfrentamento

*** 

Seleção/ 

Priorização*

*** 

Diabetes Mellitus Alta 7 Parcial 1 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

Alta 7 Parcial 2 

Acidente Vascular 

Cerebral 

Alta 6 Parcial 3 

Infarto Agudo do 

Miocárdio 

Alta 5 Parcial 4 

Doenças Cardíacas Alta 5 Parcial 5 

Fonte: Próprio autor, 2019. 

*Alta, média ou baixa 

** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) o termo diabetes se 

enquadra em um grupo de distúrbios metabólicos caracterizados e identificados pela 

presença de hiperglicemia na ausência de tratamento. Trata- se de uma doença que 

provoca uma série de alterações negativas no organismo devido à falta ou deficiência 

de absorção de insulina – hormônio polipeptídico cujo principal papel fisiológico é 

controlar a homeostase glicêmica por meio do estímulo à captação de glicose nos 

tecidos sensíveis à insulina (músculo esquelético e tecido adiposo) e da inibição da 

liberação de glicose pelo fígado (PAIVA, 2014). 

A Diabetes é uma doença crônica afeta diretamente a qualidade de vida 

das pessoas sendo uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, 

amputação de membros inferiores, cegueira e doenças cardiovasculares (BRASIL, 

2006). 

Além disso, é um agravo a saúde responsável pelo aumento das 

hospitalizações e consequentemente aumento dos gastos públicos em saúde. A 

Federação Internacional de Diabetes (IDF) (2019), estima um gasto anual em saúde 

com diabetes em US $ 760 bilhões. Prevê-se que esses custos diretos cheguem a US 

$ 825 bilhões em 2030 e US $ 845 bilhões em 2045. 

Levando em consideração a quantidade de pessoas acometidas com essa 

doença e a realidade do município de Mâncio Lima- AC, a proposta desse trabalho é 

promover mecanismos para aumentar a adesão ao tratamento da diabetes entre a 

população atendida pela equipe de saúde. 

 Apesar de ser totalmente possível conviver com a doença, no entanto, a 

IDF (2019) ressalta que o tratamento do diabetes é multidimensional, como resultado 

das complexas interações entre fatores ambientais, estilo de vida, fatores clínicos e 

genéticos. Logo o acompanhamento pela equipe de multiprofissionais é indispensável 

para orientar quanto ao tratamento necessário, isto é, orientação nutricional, utilização 

ou não de insulina, orientação sobre atividades físicas e entre outros. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar um plano de intervenção pra aumentar a adesão ao tratamento 

do diabetes na Unidade de Saúde da Família Dr. Cerqueira no município de Mâncio 

Lima, Acre. 

 

3.2 Objetivos específicos 

  

• Promover ações educativas acerca do diabetes para os usuários assistidos.  

• Desenvolver atividades físicas e lúdicas com os usuários com diabetes. 
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4 METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi realizado um Planejamento Estratégico Situacional (PES) 

para traçar estratégias para superar as situações problemas verificadas no bairro 

Guarani, no município de Mâncio Lima- AC. Segundo Faria, Campos e Souza (2018), 

o PES considera que o conhecimento e a explicação da realidade dependem da 

inserção de cada ator e, portanto, são sempre parciais e múltiplos. 

Esse planejamento se deu por meio do método de estimativa rápida dos 

problemas e, suas principais vantagens relacionam-se ao fato de ser uma abordagem 

bastante rápida e eficiente nos custos, como também por contribuir para a participação 

da comunidade e facilitar o trabalho intersetorial (FARIA; CAMPOS; SOUZA, 2018). 

Também se fez necessário a consulta na Biblioteca Virtual em Saúde, nos 

artigos da IDF e da OMS, na Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO) e em 

documentos do Ministério da Saúde. Como palavras-chaves para a pesquisa foram 

utilizados descritores: Diabetes, Complicações da Diabetes e APS. 

Para a composição deste trabalho foram seguidas as normais gerais para 

organização e elaboração de texto científico descritas no módulo de Iniciação a 

metodologia do curso de especialização em Gestão do cuidado em saúde da família 

(CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2018). Além disso, para a redação do texto 

foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1 Diabetes Mellitus 

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) (2019) destaca que a DM é um 

importante e crescente problema de saúde em todo o mundo, independentemente do 

grau de desenvolvimento do país. Cada vez mais pessoas são diagnosticadas com a 

doença. Esse aumento da prevalência está associado a diversos fatores, como rápida 

urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de 

estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e 

envelhecimento populacional e também a maior sobrevida dos indivíduos com 

diabetes. 

A 9º edição 2019 do International Diabetes Federation (IDF) verificou que 

cerca de 463 milhões de adultos  entre 20 e 79 anos de idade viviam com diabetes. A 

expectativa é ainda mais preocupante, pois acredita-se que em 2045 esse número 

alcançará a marca de 700 milhões de pessoas acometidas com a doença. Outro 

aspecto impactante relacionado a diabetes é o gasto anual dos sistemas de saúde, 

chegando a US $ 760 bilhões de dólares no ano de 2019  o que representa 10% dos 

gastos totais com adultos. Além disso, pesquisa atuais apontaram que 

aproximadamente 50% dos casos de diabetes em adultos não são devidamente 

diagnosticados e que cerca 84,3% esses casos sem o diagnóstico estão em países 

em desenvolvimento (SBD, 2019). Anteriormente essa mesma instituição verificou 

que:  

[...] o diabetes está associado a outras morbidades. Estudo utilizando os 
dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 mostrou que, dentre 
os indivíduos que declararam apresentar diabetes, 26,6% tinha relato de 
outra morbidade associada; 23,2% de outras duas; e 32% de outras três ou 
mais morbidades associadas. O diagnóstico de diabetes apareceu de forma 
isolada em apenas 18,1% dos indivíduos (SBD, 2017, s/p).  
 

O Ministério da Saúde (2019), define diabetes como uma doença causada 

pela produção insuficiente ou má absorção de insulina. Esse hormônio é responsável 

por regular a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Essas alterações 

resultam em diversas complicações para a saúde e segundo a SBD é a terceira causa 

de morte no Brasil, ficando atrás apenas de doenças cardiovasculares e neoplasias.  

 

Figura 2 – Concentração de glicose sanguínea em situação de hipoglicemia, 
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normal, pré-diabetes e diabetes 

  

                       Fonte: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 2019. 

 

Considerando os grandes riscos que essa doença expressa para a vida das 

pessoas, torna-se imprescindível um processo educativo contínuo no que se refere às 

causas da doença como dieta adequada, prática de atividades físicas, fármacos 

corretamente utilizados, automonitoramento com testes de ponta de dedo e sinais e 

sintomas de hipoglicemia, hiperglicemia e complicações do diabetes. Dessa forma, 

torna-se possível otimizar o tratamento e conseguir resultados satisfatórios. Vale 

ressaltar que essas orientações precisam ser acentuadas em todas as consultas 

médicas, grupos operativos com a equipe de saúde e em episódios de hospitalização 

(BRUTSAERT, 2017). 

  

5.2 Complicações da Diabetes   

Existem estudos que apontam que indivíduos com diabetes descontrola, 

isto é, que não realizam tratamento desenvolvem mais complicações que aqueles 

indivíduos com o diabetes controlado. Entretanto, as complicações do diabetes podem 

surgir mesmo antes da hiperglicemia, uma vez que se trata de distúrbio metabólico 

que se manifesta de diversas maneiras. Outro aspecto a considerar é se as 

complicações crônicas do diabetes são consequências da hiperglicemia ou de fatores 

associadas, por exemplo, deficiência de insulina, excesso de glucagon, mudanças da 

osmolaridade, glicação de proteínas e alterações lipídicas ou da pressão arterial 

(SBD, 2019).  
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Os agravos ocasionados pela diabetes são classificados como distúrbios 

microvasculares e macrovasculares. Esses distúrbios podem ocasionar retinopatia, 

nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial 

periférica (SBD, 2019). No estágio inicial as complicações da Diabetes Mellitus são 

assintomáticas, favorecendo o desenvolvimento de comorbidades como dislipidemia, 

hipertensão arterial e obesidade. Além disso, compromete a sistema imunológico e o 

processo de cicatrização da pele. (DUARTE; SALLES; 2018). Requer um destaque 

maior os casos de amputação de membros inferiores, pois depende tanto do controle 

glicêmico, controle pressórico, tabagismo e etc... quanto da eficiência dos serviços de 

saúde em rastrear os pés que apresentam alto risco e úlceras (SBD, 2017). 

É importante salientar que a obesidade e o ganho excessivo de peso 

representam um risco significativo no desenvolvimento da resistência à insulina no 

indivíduos com diabetes melito tipo 2, pois além de possuírem pré-disposição 

genética, também espelha a dieta, ausência de prática de exercícios e o estilo de vida 

adotado ao longo da vida (BRUTSAERT, 2017).  

 

5.3 Prevenção da Diabetes 

Foi identificado que as complicações do diabetes aumentam a cada ano. 

Essa realidade aponta a necessidade de traçar estratégias que diminuam o 

surgimento dessas complicações ainda no estágio inicial da doença. Analisar a 

associação de aspectos sociodemográficos e clínicos é fundamental para direcionar 

o gerenciamento do cuidado, bem como, orientar os programas educativos 

desenvolvidos pelos profissionais da área a fim de controlar os níveis glicêmicos dos 

pacientes diabéticos (CORTEZ, et al., 2015).  

O MS (2019) declara que a melhor forma de prevenir DM é a prática de 

hábitos saudáveis, principalmente no que se refere a alimentação e prática regular de 

exercícios físicos. Além disso, a SBD (2019) ressalta a importância de conscientizar 

sobre essas medidas na APS com objetivo de proteger os usuários que ainda não tem 

a doença e, consequentemente diminuir a prevalência da mesma entre os usuários 

atendidos.  

O ponto de entrada para o tratamento do diabetes deve ser no nível de 
atenção primária à saúde, que fornece serviços preventivos e curativos dentro 
das comunidades e próximo aos indivíduos ao longo de sua vida, garantindo 
monitoramento, diagnóstico e atendimento de saúde eficazes. Isso também 
garante que todos os aspectos dos indivíduos recebam cuidados, e não 
apenas o diabetes (International Diabetes Federation, 2019, s/p). 
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Portanto, iniciativas de atividades e ações de educação em saúde são 

essenciais na atenção básica e, para serem bem sucedidas precisam do envolvimento 

de todas os setores do sistema de saúde. 

A educação em saúde para o manejo e a prevenção das complicações 
crônicas do DM na APS abarca diversos sistemas que se encontram em 
constante interação, entre eles os profissionais em si, as equipes de Saúde 
da Família, as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), a 
gestão local, a gestão municipal, a estrutura local, as políticas de saúde; em 
um dinâmico processo que permite a formação de redes dentro de redes 
(SALCI; MEIRELLES; SILVA; 2018, p.2). 

 

Para se conseguir sucesso na prevenção da DM é preciso firmar parcerias 

efetivas entre os serviços de saúde e a população, pois assim é possível consolidar 

ações de prevenção, detecção e tratamento dessa doença. Essas ações devem focar 

na promoção de um estilo de vida mais saudável e na adoção de hábitos benéficos a 

saúde como, redução do consumo de alguns alimentos ricos em açucares e gorduras, 

refrigerantes, bem como o estimulo a atividades físicas. Outra parceria fundamental é 

com o setor educacional, uma vez que essas ações devem comtemplar principalmente 

as crianças, adolescentes e adultos jovens considerando que o principal intuito é a 

prevenção (SBD, 2017).   

Iniciativas que vem dando certo em todo o mundo são os Programas Nacionais de 

Diabetes pois trazem uma abordagem eficiente e positiva para a prevenção e controle 

da doença. Além do que, optar por uma abordagem multissetorial é indispensável 

proporcionar melhores resultados aos serviços de saúde voltados para o tratamento 

do diabetes, tornando se possível facilitar o acesso a medicamentos e tecnologias 

para tratar a diabetes, por exemplo, equipamentos e insumos. Logo, projetos como 

esses visam a saúde e bem-estar das pessoas a curto e longo prazo 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2019). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Adesão ao tratamento da 

diabetes”, para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a 

explicação e a seleção de seus nós críticos. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

 

Segundo a SBD (2019), no Brasil, a doença afeta mais de 13 milhões de 

pessoas, o que representa 6,9% da população. Isso significa que a doença já tomou 

proporções alarmantes em todo o território nacional se tornando um dos maiores 

problemas de saúde pública do país. 

Diante disso, se faz necessário uma abordagem regular desse tipo de agravo nos 

pontos de APS, uma vez que a medidas de promoção e prevenção a saúde são 

fundamentais no combate a essa doença. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 

A incidência da diabetes no município de Mâncio Lima pode ser atribuída 

aos hábitos e estilos de vida inadequados da população, pois apontam a falta da 

prática de exercícios regulares, alimentação incorreta e tabagismo. 

Atualmente a equipe de profissionais da ESF Dr. Cerqueira atende 25 

usuários com diabetes mellitus do tipo 2 e realizam o acompanhamento regular. No 

entanto, pela falta de assistência específica e planejada, existe uma desconfiança que 

o número real seja muito superior. Dessa forma, entende-se que estão sem 

diagnóstico e sem tratamento adequado, possibilitando maiores agravos. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

Mediante uma reunião com os profissionais da equipe da ESF Dr. 

Cerqueira estabeleceu-se os seguintes nós críticos: 

• Falta de acesso à informação de qualidade e entendimento sobre o diabetes 

mellitus, seus riscos e consequências. 

• Falta de adesão as ações educativas para equipe acerca da doença. 
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• Falta de grupos operativos destinados a pacientes com doenças crônicas. 

   

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) 

Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “baixa adesão ao 

tratamento da diabetes”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Dr. Cerqueira, do município Mâncio Lima, estado do Acre. 

Nó crítico 1 Falta de acesso à informação de qualidade e entendimento sobre 

o diabetes mellitus, seus riscos e consequências. 

 Operações Conscientização dos pacientes portadores de Diabetes 

Projeto A conscientização dos pacientes com Diabetes 

Resultados esperados Ações educativas sobre diabetes propiciando maiores 

conhecimentos dos pacientes e consequentemente, despertando 

o autocuidado.   

Produtos esperados   Palestras, oficinas, distribuição de panfletos para toda 

comunidade 

Recursos necessários Cognitivo: Profissionais com conhecimentos sobre o tema 

proposto propiciando melhores estratégias de comunicação com 

o público. 

Financeiro: custeio dos projetos e dos recursos necessários, bem 

como, o material de ampla divulgação na comunidade 

Político: Mobilização social e profissional 

Viabilidade do plano - 

recursos críticos 

 

Cognitivo:  Profissionais qualificados com conhecimentos sobre o 

tema proposto e estratégias de comunicação com o público. 

Político: Mobilização social 

Financeiro:  custeio dos projetos e dos recursos necessários, bem 

como o material de ampla divulgação na comunidade 

Controle dos recursos 
críticos - ações estratégicas 

Secretária Municipal de Saúde de Mâncio Lima 

Acompanhamento do plano - 
responsáveis e prazos 

Equipe de saúde da família – 3 meses para início e 7 meses para 
demonstração dos resultados 

Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Serão desenvolvidos relatórios a cada ação realizada para o 
monitoramento e avaliação dos resultados. Também serão 
discutidos na reunião da ESF os pontos chaves do 
desenvolvimento do projeto como público alcançado, as 
expectativas de mudanças de hábitos, os pontos fracos e 
passíveis de intervenção.  

Responsável/coordenador: Médica e enfermeira da ESF 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “baixa adesão ao 

tratamento da diabetes”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Dr. Cerqueira, do município Mâncio Lima, estado do Acre. 

Nó crítico 2 
Falta de as ações educativas para equipe acerca da doença.  

 Operação  Todos contra a diabetes mellitus 

Projeto Diabetes mellitus 

Resultados esperados Equipe mais eficiente, com população mais saudável e com 

 redução dos riscos da doença.  

Produtos esperados Conscientização da equipe, órgãos de saúde e população. 

Parcerias efetivadas com os meios de comunicação. 

Recursos necessários Cognitivo: Profissionais qualificados com conhecimentos sobre o 

tema proposto e estratégias de comunicação com o público. 

Financeiro: Financiamento dos projetos e material de ampla 

divulgação. 

Político: Mobilização social e profissional. 

Viabilidade do plano - 

recursos críticos 

 

Cognitivo: Profissionais qualificados com conhecimentos sobre o 

tema proposto e estratégias de comunicação com o público. 

Político: Mobilização social e profissional. 

Financeiro: Financiamento dos projetos e material de ampla 

divulgação. 

 

Controle dos recursos 
críticos - ações estratégicas 

Secretária Municipal de Saúde de Mâncio Lima e Unidade Básica 
de Saúde Dr. Cerqueira 

Acompanhamento do plano - 
responsáveis e prazos 

Equipe de saúde da família Dr. Cerqueira – 3 meses para o início 
e 7 meses para o término. 

Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Serão desenvolvidos relatórios a cada ação realizada para o 
monitoramento. A avaliação dos resultados será feita por meio da 
observação das práticas profissionais de toda a equipe junto aos 
membros da comunidade.   

Responsável/coordenador: Gerente da USF. 
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “baixa adesão ao 

tratamento da diabetes”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Dr. Cerqueira, do município Mâncio Lima, estado do Acre. 

Nó crítico 3 
Falta de grupos operativos destinados a pacientes com doenças 

crônicas 

Operação Implantar grupos operativos na USF para ajudar no tratamento 

dos pacientes com diabetes 

Projeto Grupos Operativos 

Resultados esperados Grupos operativos implantados direcionados às doenças 

crônicas, em especial a Diabetes. 

Produtos esperados Grupos operativos funcionando regularmente, redução de 

agravos. 

Recursos necessários Cognitivo: Profissionais capacitados para auxiliar na reunião dos 

usuários integrantes do grupo operativos 

Financeiro: Recursos para confecção de cartazes, banner, 

cartilhas e apostilas que abordem a temática.  

Político: Disponibilização de espaço físico para a realização dos 

encontros os usuários do grupo operativo 

Viabilidade do plano - 

recursos críticos 

 

Cognitivo: profissionais qualificados para auxiliar na reunião dos 

grupos operativos.  

Financeiro: Recursos para confecção de cartazes, banner, 

cartilhas e apostilas que abordem a temática.  

Político: Disponibilização de espaço físico para realização dos 

encontros os usuários do grupo operativo 

Controle dos recursos 
críticos - ações estratégicas 

Secretária de Saúde Municipal e Unidade Básica de Saúde Dr. 
Cerqueira 

Acompanhamento do plano - 
responsáveis e prazos 

O plano de intervenção será acompanhando por toda equipe Dr. 
Cerqueira 

Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

O monitoramento será realizado a cada encontro do grupo 
operativo por meio de relatório orais e escritos.  

A avaliação do desenvolvimento de projeto será realizada 
mensalmente enquanto ocorrerem as reuniões do grupo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A Diabetes Mellitus vem se destacando como uma das doenças crônicas 

prevalentes no cenário mundial onde a expectativa de vida dos indivíduos é maior e a 

mortalidade por Doenças Crônicas Não Transmissíveis vem aumentando a cada dia.  

Percebeu-se com o desenvolvimento desse plano estratégico que os 

profissionais, principalmente, da Atenção Primária à Saúde precisam ser mais 

preparados para prestarem melhor assistência aos pacientes portadores da doença.  

Atualmente, as medidas preventivas e educativas são apontadas como a 

principal forma de intervir nos agravos dessa patologia, uma vez que possibilitam 

estimular a adoção de hábitos saudáveis, mudanças no estilo de vida, alimentação 

adequada, adesão correta ao tratamento, melhora na autoestima e ampliação da 

qualidade de vida.  

Para a comunidade Guarani, no município de Mâncio Lima- AC, esse plano 

de intervenção é fundamental para a melhoria da assistência aos usuários diabéticos, 

além de contribuir no combate desse mal que ainda assola as pessoas e sobrecarrega 

os serviços. Esse importante problema de saúde mundial necessita de estudos mais 

aprofundados para se conhecer de fato os problemas reais e avaliar as melhores 

possibilidades de intervenção.  
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