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RESUMO 
 
 

O Diabetes Mellitus é uma doença crônica não transmissível de alta morbimortalidade 
associada, sobretudo pela baixa adesão ao tratamento, diagnóstico tardio e 
persistência em hábitos deletérios por usuários acometidos. Na comunidade assistida 
pela Unidade Básica de Saúde Jardim Panorâmico, no município de Patos de Minas, 
Minas Gerais, a baixa adesão ao tratamento é considerado um problema grave na 
assistência aos portadores de Diabetes Mellitus, o que pode desencadear maior índice 
de complicações metabólicas e cardiovasculares entre tais usuários. O objetivo deste 
estudo foi apresentar um Plano de Intervenção para a realização de processo 
educativo junto à comunidade adscrita à Unidade Básica de Saúde Jardim 
Panorâmico, no município de Patos de Minas, Minas Gerais, visando a maior adesão 
ao tratamento pelos portadores de Diabetes Mellitus. Trata-se de um estudo 
desenvolvido a partir dos preceitos do Planejamento Estratégico Situacional e 
sustentado por  revisão bibliográfica  em base de dados na SciELO, com os 
descritores: diabetes mellitus,  promoção da saúde e atenção primária à saúde. Foram 
propostas ações de enfrentamento para o problema, incluindo ações educativas com 
a comunidade adscrita, capacitação da equipe de saúde, bem como propostas de 
melhoria da acessibilidade aos serviços de saúde. 
 
 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Atenção primária à saúde. Promoção da saúde.



 

  

ABSTRACT 
 
 

Diabetes Mellitus is a chronic non-communicable disease with high associated 

morbidity and mortality, especially due to low adherence to treatment, late diagnosis 

and persistence in harmful habits by affected users. In the community assisted by the 

Basic Health Unit Jardim Panorâmico, in the municipality of Patos de Minas, Minas 

Gerais, low adherence to treatment is considered a serious problem in the care of 

people with Diabetes Mellitus, which can trigger a higher rate of metabolic and 

cardiovascular complications. among such users. The aim of this study was to present 

an Intervention Plan for carrying out an educational process with the community 

registered at the Basic Health Unit Jardim Panorâmico, in the city of Patos de Minas, 

Minas Gerais, aiming at greater adherence to treatment by patients with Diabetes 

Mellitus. It is a study developed from the precepts of Situational Strategic Planning and 

supported by bibliographic review in a database at SciELO, with the descriptors: 

diabetes mellitus, health promotion and primary health care. Coping actions for the 

problem were proposed, including educational actions with the registered community, 

training of the health team, as well as proposals for improving accessibility to health 

services. 

 

Keywords: Diabetes mellitus. Primary health care. Health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Patos de Minas 

 

O município de Patos de Minas, também conhecido como a “Capital Nacional 

do Milho”, está localizado na região de Patos de Minas, uma das treze regiões 

intermediárias do estado de Minas Gerais. Esta  cidade surgiu na segunda década do 

século XIX em torno da Lagoa dos Patos, onde segundo as descrições históricas 

existia uma enorme quantidade de patos silvestres.  Seu aniversário é comemorado 

em 24 de maio, ocasião em que se realiza a "Festa Nacional do Milho" ( PATOS DE 

MINAS, 2019a). 

 Além de ser conhecido nacionalmente por sua agroindústria desenvolvida, 

possui importância econômica também no setor terciário, o que representou a maior 

parte do Produto Interno Bruto (PIB) nas décadas de 80 e 90 (IBGE, 2017).  

Segundo o Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), apresentou uma população estimada para 2019 de 

152.488 habitantes, e densidade demográfica de 43,49 hab/km²; no que se refere à 

distribuição etária da população (Gráfico 1). Ainda em 2010 verificou-se um 

predomínio da faixa etária compreendida entre 15 e 29 anos em ambos os sexos, e 

taxa de escolarização de 98,6% entre as crianças de 6-14 anos (IBGE, 2017).  

 

 

 
Fonte: Censo demográfico 2010. População. IBGE, 2017. 

Gráfico 1 – Pirâmide etária, 2010. Município Patos de Minas, Minas Gerais. 
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De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2017, os dados 

coletados apresentaram uma taxa de mortalidade infantil média de 12.65 óbitos por 

cada mil nascidos vivos, verificando-se também por essa pesquisa um baixo 

percentual de internações por diarreia – 0,1/1000 habitantes –, refletindo uma 

condição razoável de infraestrutura sanitária. Em relação ao esgotamento sanitário, 

dados do IBGE relativos a 2010 indicaram que 91,6% dos domicílios apresentavam 

sistema de esgotamento sanitário adequado; na zona urbana cerca de 80,2% das vias 

públicas eram bem estruturadas e arborizadas (IBGE, 2017).  

Entretanto, é importante salientar que em bairros periféricos não é encontrada 

a mesma realidade dos pontos centrais do município, havendo ruas mal estruturadas, 

pontos com esgoto a céu aberto, terrenos baldios com lixo acumulado, bem como 

iluminação deficiente nas vias públicas, o que propicia a ocorrência de eventos 

violentos. 

As principais atividades industriais no município são desenvolvidas pelas 

empresas Cooperativa Central Mineira de Laticínios Ltda (Cemil), produtora de 

leite longa vida e outros produtos derivados do leite; Cooperativa de Suinocultores 

Ltda (Suinco), segundo maior frigorífico de derivados da suinocultura de Minas Gerais; 

e Predilecta Alimentos, responsável pela produção de diversos produtos alimentícios 

em conserva.  Em 2010, teve início a exploração de gás natural no município ( PATOS 

DE MINAS, 2019b). 

O município apresentou, em 2010 (IBGE, 2017), um Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de 0,765. Comparativamente ao Estado de Minas Gerais, que no 

mesmo período apresentou IDH de 0,731, o IDH do município pode ser considerado 

acima da média estadual, sendo também considerado elevado de acordo com 

parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O município de Patos de Minas, Minas Gerais, conta com um Sistema Municipal 

de Saúde, que tem sua estrutura e organização administrativas regidas pela Lei 

Complementar Nº 553, cap. I, seção II, Art. 13, de 8 de maio de 2017 (PATOS DE 

MINAS, 2019b). É composto por diversos órgãos e instituições de saúde.  
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A população do município conta com uma unidade hospitalar da rede SUS e 

quatro hospitais da rede privada. Apresenta a maior parte da assistência voltada à 

atenção primária, embora atenda também aos níveis secundário e terciário. 

Na atenção primária, através de 25 Unidades Básicas de Saúde (UBS), presta 

assistência à saúde da população com rede completa, oferecendo consultas, exames 

complementares e encaminhamento a outros níveis e serviços quando necessário. A 

atenção especializada oferece todas as especialidades, incluindo o serviço de 

oncologia. A Central de regulação auxilia na marcação de consultas com 

especialistas, bem como em procedimentos de maior complexidade. O Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) juntamente com o Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais (CBMMG) atuam na atenção de urgência e emergência. 

O apoio para diagnósticos de imagem e laboratorial é oferecido através de 

regional credenciada pelo SUS. A rede municipal de saúde conta com duas farmácias 

centrais de dispensação de medicamentos, além de farmácias do setor privado que 

são conveniadas com o Programa de Farmácia Popular. A vigilância em saúde na 

atenção primária presta serviços na prevenção e controle epidemiológico, saúde do 

trabalhador e zoonoses. Patos de Minas é polo regional de referência em atenção 

primária e secundária para outros municípios, através do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Rede de Urgência e Emergência Região Ampliada de Saúde Noroeste 

(CISREUNO), com sede no município. 

No que se refere ao financiamento do sistema municipal de saúde, os recursos 

financeiros são oriundos das receitas estaduais, da União e Pactuação Regional. Em 

relação aos recursos próprios, esses são provenientes de recursos ordinários e dos 

previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município. Dados do Sistema 

de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde mais atualizados do município 

de Patos de Minas são do ano de 2015, e apontam que o gasto total em saúde por 

habitante no município foi de R$741,43. Também de acordo com dados referentes ao 

orçamento de 2010, disponibilizados pelo Portal da Transparência Pública, o 

município recebeu R$15.657.651,55  para custos com saúde. Dados mais recentes 

não estão disponíveis (PATOS DE MINAS, 2019b).  
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1.3 Aspectos da comunidade do Jardim Panorâmico 

 

A UBS Jardim Panorâmico atende aos bairros Jardim Panorâmico, Belvedere, 

São Sebastião, Afonso Queiroz – Equipe 03 – e os bairros Jardim Panorâmico 

I,II,III,IV,V,VI,VII, Belvedere e Jardim Vitória – Equipe 10. 

Comparativamente aos demais bairros do município, pode-se considerar que 

os bairros mais populosos – Jardim Panorâmico e Jardim Vitória –, assistidos pela 

UBS Jardim Panorâmico, apresentam população com nível econômico superior ao de 

grande parte da população, o que indica possuírem mais condições para cuidarem da 

saúde. Nesses bairros as ruas são asfaltadas e possuem rede de água e esgoto 

adequadas. 

Quanto aos aspectos demográficos da população adstrita, o Quadro 1 

apresenta os seguintes dados: 

 

Quadro 1 – Aspectos demográficos da população da área adstrita à Unidade Básica 

de Saúde Jardim Panorâmico. Município de Patos de Minas, Minas Gerais. 

Faixa etária Masculino Feminino Total parcial 

0-1 ano 28 23 52 

1-4 anos 70 75 145 

5-14 anos 303 308 611 

15-19 anos  165 111 276 

20-29 anos 181 223 404 

30-39 anos 303 264 567 

40-49 anos 225 205 430 

50-59 anos 184 205 388 

60-69 anos 145 104 249 

70-79 anos 70 21 91 

80 anos e mais 8 5 13 

TOTAL 1.683 513 3.226 

Fonte: Registros de campo. Equipe Estratégia Saúde da Família 10, 2019.  

 

Os dados do Quadro 1 mostram que o maior contingente populacional 

encontra-se na faixa etária de pessoas bastante jovens, com idade  de 5 a 14 anos e 

predominância do sexo feminino, seguido de pessoas com 30 a 39 anos e maioria dos 

exo masculino. Chama a atenção a população idosa que, contrariamente ao que se 

encontra em nível mundial e nacional, encontra-se concentrada no sexo masculino. 
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Na área de abrangência da UBS Jardim Panorâmico, em relação à situação 

geral de saúde da população, no que se refere às doenças e aos agravos provocados 

por fatores diversos, o Quadro 2 apresenta os seguintes dados: 

 

Quadro 2 – Indicadores, por microárea de abrangência da Unidade Básica de Saúde 

Jardim Panorâmico, relativos à saúde da população adscrita. Município de Patos de 

Minas, Minas Gerais. 

Indicadores população adscrita 
Microárea 

1 
Microárea 

2 
Microárea 

3 
Microárea 

4 
Microárea 

5 
Microárea 

6 

Proporção de idosos - população 60 
anos e mais/população total 

2,03 1,19 1,07 3,03 2,27 1,33 

População alvo para rastreamento de 
câncer de mama 

180 213 185 223 194 240 

População alvo para rastreamento de 
câncer de colo de útero 

190 185 178 205 111 98 

População alvo para rastreamento de 
câncer de próstata 

187 215 121 153 270 215 

Portadores de hipertensão arterial 
esperados 

125 98 75 67 114 32 

Portadores de hipertensão arterial 
cadastrados no SISAB 

47 39 52 23 88 9 

Percentual de hipertensos 
esperados/cadastrados 

2,66 2,51 1,44 2,91 1,30 3,56 

Portadores de Diabetes mellitus 
esperados 

42 27 31 44 28 19 

Portadores de Diabetes mellitus 
cadastrados no SISAB 

16 11 8 28 12 11 

Percentual de diabéticos 
esperados/cadastrados 

2,63 2,45 3,88 1,57 2,33 1,73 

Fonte:  Registros de campo. Equipe Estratégia Saúde da Família 10, 2019.  

 

As principais ocorrências de óbitos entre a população estão relacionadas a 

causas naturais – devido ao grande número de idosos dentre a população adstrita, a 

complicações cardiovasculares e traumas. As causas de internações têm origem em 

Traumas, patologias do sistema respiratório, cardiovasculares e a diversos tipos de  

câncer. Ocorrem também notificações de doenças como tuberculose, HIV, Hepatite 

C, câncer e de suicídio. As principais causas de mortalidade infantil estão relacionadas 

ao período perinatal. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Jardim Panorâmico 
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A UBS Jardim Panorâmico foi fundada no ano de 2009 e está localizada na Rua 

João José Aleixo, 290, município de Patos de Minas, Minas Gerais. O prédio foi 

construído especificamente para abrigar a UBS, o que proporcionou que os espaços 

sejam melhor estruturados para a prestação de assistência à população. Conta com 

um espaço amplo para a recepção dos usuários e com número adequado de cadeiras 

para acomodar aos que ali estiverem. Conta com o trabalho de duas equipes de 

Estratégia Saúde da Família (ESF), as equipes 03 e 10. Além das equipes de ESF, a 

UBS oferece também o Serviço de Atenção a pacientes com tuberculose, Serviço de 

Atenção ao pré-natal, parto e nascimento, Serviço de Atenção Domiciliar, Serviço de 

Práticas Integrativas e Complementares e Serviço de Controle ao Tabagismo. 

A UBS Jardim Panorâmico presta assistência à população adscrita das 07 

horas às 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira e não interrompe o atendimento para 

intervalo do almoço. A quase totalidade do atendimento é feita por demanda 

espontânea. As consultas e procedimentos para o pré-natal, puericultura, hipertensos 

e diabéticos são agendados, e demais usuários com doenças crônicas são 

acompanhados mensalmente na UBS, ou com a periodicidade que se fizer 

necessário. 

 

1.5 A equipe Estratégia Saúde da Família 10, da Unidade Básica de Saúde Jardim 

Panorâmico  

 

A equipe ESF 10, que será a desenvolvedora do Plano de Intervenção aqui 

proposto é composta por cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS), quatro  

Agentes de Combate a Endemias (ACE), uma médica, uma enfermeira e uma auxiliar 

de enfermagem. 

 

1.6 O dia a dia da equipe Estratégia Saúde da Família 10  

 

Quinzenalmente são realizadas reuniões com a equipe multidisciplinar e 

reuniões administrativas. Uma vez por mês é realizada a reunião do Conselho Local 

de Saúde. 

As visitas domiciliares são planejadas mensalmente, mas, a depender das 

demandas existentes, podem ocorrer em menor periodicidade. Originalmente a área 

de abrangência da UBS Jardim Panorâmico era subdividida em seis microáreas. 
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Porém, embora a Unidade conte com o trabalho de apenas cinco ACS, não temos 

áreas descobertas, visto que essas seis microáreas foram redivididas para 

atendimento pelos ACS. Como algumas dessas microáreas têm uma grande extensão 

territorial, alguns domicílios acabam por não receberem as visitas mensais. 

São realizadas atividades voltadas à prevenção e promoção da saúde, como 

Salas de Espera, rodas de conversa, palestras, grupos de gestantes, bem como 

reuniões com grupos de diabéticos, de hipertensos e de tabagistas. Além dessas 

atividades e das consultas agendadas e demanda espontânea, oferece-se à 

população vacinação, atendimentos em puericultura e alguns atendimentos 

domiciliares a pacientes acamados. Em relação a esses atendimentos, a partir de 

registros sobre o percentual de cobertura, tem-se os seguintes dados: vacinação: 

95%; pré-natal: 80%; puericultura: 85%; visitas domiciliares: 65%. 

No atendimento à população adiscrita, a equipe de ESF 10 também desenvolve 
atividades em parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 
 

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

(primeiro passo)   

 

A partir da coleta de dados durante a realização da Estimativa Rápida (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018) foram listados pela equipe de ESF 10 diversos problemas 

que, no âmbito da UBS Jardim Panorâmico, afetam direta ou indiretamente a saúde 

da população, a saber:  

 Má iluminação em vias públicas dos bairros periféricos 

 Rede de esgoto ineficiente, com esgoto a céu aberto em localidades da periferia 

 Coleta de lixo ineficiente 

 Rede de drenagem pluvial ineficiente 

 Terrenos baldios com acúmulo de lixo 

 Segurança pública insuficiente 

 Escolas públicas sucateadas e número de vagas insuficiente 

 Grande demanda por exames, porém o número de cotas disponibilizadas é 

insuficiente  

 O município conta apenas com três ambulâncias  

 Demora de autorização para realização de exames e consultas com especialistas 
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 Falta de médicos especialistas 

 Demora de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospitais 

 Falta de uma UPA infantil 

 Falta de remédios na farmácia municipal 

 Por ter uma área de abrangência muito grande, com microáreas muito extensas, 

verifica-se que o número de ACS é insuficiente  

 Ações de prevenção de doenças e promoção da saúde são insuficientes 

 Portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) com baixa adesão 

ao tratamento 

 Existência de terrenos baldios com acúmulo de lixo 

 Falta de arborização nas vias públicas  

 Sistema de drenagem urbana deficiente, o que acarreta pontos de alagamento 

durante o período chuvoso 

Alguns problemas foram destacados como sendo passíveis de intervenção 

parcial e ou total: 

 Grande demanda por exames sem quantidade suficiente de cotas  

 Ações de prevenção de doenças e promoção da saúde são insuficientes 

 Hipertensos e cardiopatas com baixa adesão ao tratamento 

 Portadores de Diabetes mellitus com baixa adesão ao tratamento 

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Visando à priorização de problemas que, no âmbito da UBS Jardim 

Panorâmico, afetam a saúde da população, a equipe de ESF 10 da UBS Jardim 

Panorâmico elencou os problemas de maior relevância e realizou  uma classificação 

segundo os critérios de importância, urgência e capacidade de enfrentamento. 

A equipe considera que todos os problemas listados apresentam alta 

importância; apenas o problema grande demanda de exames sem cotas suficientes 

não foi considerado como de urgência, já que, no seu entendimento, dentro das cotas 

existentes conseguiriam atender à população. Além disso consideram também que o 

aumento do número de cotas está fora da capacidade de enfrentamento da equipe. 
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Todos os outros problemas foram considerados como parcialmente 

enfrentáveis, já que, além do esforço da equipe de ESF 10, dependeria também de 

fatores como adesão dos usuários às ações; ou ainda, estruturação da equipe com 

maior número de profissionais para que fosse possível o aumento do número de ações 

de prevenção de doenças e promoção da saúde. Segundo a equipe de saúde, com a 

demanda atual por atendimento e o número reduzido de profissionais não há 

possibilidade real de aumentar o número de ações, mas seria possível focar tais ações 

em algum outro tema. 

Diante de tais argumentos, por critério de escolha da equipe de ESF 10, o 

Quadro 3 apresenta, por ordem de classificação, os problemas considerados de maior 

impacto à saúde da população adscrita à UBS Jardim Panorâmico, sendo selecionado 

como problema prioritário “portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 com baixa adesão 

ao tratamento”. 

 

Quadro 3 – Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe Estratégia Saúde da Família 10, Unidade Básica de 

Saúde Jardim Panorâmico, município de Patos de Minas, estado de Minas Gerais. 

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

Seleção/ 
Priorização**** 

Portadores de Diabetes Mellitus tipo 
2  com baixa adesão ao tratamento 

Alta 12 Parcial  1º 

Hipertensos e cardiopatas com baixa 
adesão ao tratamento 

Alta 08 Parcial 2º 

Ações de prevenção de doenças e 
promoção da saúde são 
insuficientes 

Alta 06 Parcial 3º 

Grande demanda por exames sem 
quantidade suficiente de cotas  

Alta 04 Fora  4º 

Fonte: Registros de campo. Equipe Estratégia Saúde da Família 10, 2019.  

 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados  
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A implementação do presente Plano de Intervenção se justifica pela 

possibilidade de melhor assistir aos usuários portadores de Diabetes Mellitus adscritos 

à UBS Jardim Panorâmico, no município de Patos de Minas, Minas Gerais. 
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Entende-se que intervenções educativas possuem um alto potencial de 

resolutividade no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), levando-se em 

consideração que torna os sujeitos envolvidos também protagonistas de sua condição 

de saúde e tratamento. 

Com relação à educação no processo de controle do diabetes, Câmara, Costa 

e Forti (2014) citam a importância dada pela Federação Internacional de Diabetes 

(IDF) e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) a programas de incentivo à 

participação dos portadores de Diabetes no processo educativo para controle da 

doença, e do papel desempenhado pelas equipes multiprofissionais nesse processo. 

Nesse sentido, as autoras afirmam que: 

 

É preciso compreender que o processo da Educação em Diabetes não pode 
ser de responsabilidade de apenas um dos profissionais do serviço e, sim 
incorporado e utilizado por toda a equipe profissional responsável pelo 
acompanhamento das pessoas com diabetes desde o primeiro contato com 
estas. [...] O objetivo principal deste processo é que seu portador, familiares 
e/ou cuidadores assimilem conhecimentos e técnicas, desenvolvam 
habilidades, atitudes e comportamentos para o manejo do diabetes, 
melhorando a qualidade de vida e evitando e/ou adiando as complicações 
(CAMARA; COSTA E FORTI, 2014, n. p.). 

 

Visando solucionar o problema selecionado como prioritário no âmbito de 

atuação da UBS Jardim Panorâmico, qual seja, “portadores de Diabetes Mellitus com 

baixa adesão ao tratamento”, a Estratégia Saúde da Família 10 buscará estabelecer 

um vínculo entre os profissionais de saúde e usuários com o objetivo de implementar 

um processo educativo de forma interdisciplinar, interativa e compartilhada junto à 

população adiscrita. De acordo com Santos e Miranda (2016) o vínculo entre 

profissionais da ESF e usuários se constitui em uma ferramenta para o fortalecimento 

das ações da equipe de saúde. E citam Moimaz et al. (2011) para quem o 

estabelecimento do vínculo estimula a participação da comunidade, favorecendo o 

compromisso e corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e os usuários. 

Como proposto no Plano de Intervenção, objetiva-se nesse processo de 

educação coletiva, envolver os profissionais, os pacientes e seus familiares, para a 

conscientização sobre a necessidade de se conhecer os sinais, sintomas, 

complicações e formas de tratamento do Diabetes Mellitus como meio de prevenção, 

e a adesão e participação regular ao tratamento como forma de controle da doença. 

Essa prevenção e controle são possíveis a partir de mudanças de estilos de vida e de 

hábitos em relação ao tratamento, à adoção de uma alimentação saudável e 
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balanceada e a prática de atividades físicas regulares, de modo a manter o peso 

corporal sob controle. 

Capacitar a equipe de saúde conjuntamente com os usuários é fundamental 

para o sucesso e eficácia da proposta de intervenção, visto que, também de acordo 

com Câmara e Costa e Forti (2014, n. p.): 

 

O processo educativo deve acontecer de forma contínua na relação entre 
todos os profissionais, pacientes, familiares e acompanhantes, por isso o 
trabalho em equipe é essencial para a integração do educando com os 
educadores. [...] O diabetes, por ser uma doença crônica, tem forte relação 
com as mudanças de estilo de vida, portanto educar pessoas com diabetes 
deve ser um processo ativo através do qual estas aprendam sobre o diabetes 
para sua sobrevivência e melhora da qualidade de vida, a partir de suas 
necessidades [...]. 

 

O Plano de Intervenção proposto possui viabilidade econômica, visto que para 

sua execução serão utilizados recursos já disponíveis na referida UBS. 
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3 OBJETIVOS 

 

São os seguintes os objetivos propostos para o Plano de Intervenção ora 

apresentado. 

 

3.1 Objetivo geral  

 

Apresentar um Plano de Intervenção para a realização de processo educativo 

junto à comunidade adscrita à UBS Jardim Panorâmico, no município de Patos de 

Minas, Minas Gerais, visando a maior adesão ao tratamento pelos portadores de 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar ações educativas visando promover junto à comunidade adscrita à UBS 

Jardim Panorâmico maior conhecimento sobre o DM2, seus sinais, sintomas, 

complicações, formas de tratamento, controle e importância da adesão ao 

tratamento; 

 Estabelecer processos que garantam aos usuários portadores de DM2 e seus 

familiares melhor acessibilidade aos serviços de saúde para o tratamento e 

controle da doença; 

 Capacitar a equipe de saúde visando estimular maior vínculo e responsabilização 

entre profissionais de saúde e usuários para maior conhecimento sobre DM2 seus 

sintomas e agravos, tratamento e controle da doença. 
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4 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi elaborado segundo os preceitos da metodologia de 

Planejamento Estratégico Situacional (PES), Unidade 1, Seção 3 (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018), pela estimativa rápida dos problemas existentes na comunidade 

adscrita à UBS Jardim Panorâmico, no município de Patos de Minas, Minas Gerais. 

Esse processo também possibilitou a definição do problema prioritário – “portadores 

de Diabetes Mellitus com baixa adesão ao tratamento” –, bem como dos nós críticos 

que podem interferir na implementação das ações de intervenção. Tal metodologia 

busca a partir do conhecimento da realidade vivenciada por determinada população 

elaborar estratégias para a resolução dos problemas identificados (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). 

Os dados para análise situacional foram coletados a partir de registros da 

Estratégia Saúde da Família 10, análise dos dados fornecidos pela SMS de Patos de 

Minas, bem como de dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB); 

também procedeu-se a coleta de informações com informantes chave da comunidade, 

entrevistados em domicílio durante as atividades de visitas domiciliares regularmente 

realizadas pelos ACS. 

Foi realizada também uma busca na literatura científica sobre a temática do 

Diabetes Mellitus visando maior aporte teórico para estruturação das intervenções 

propostas, bem como elaboração do referencial teórico que constituirá a seção de 

Revisão Bibliográfica deste trabalho de conclusão de Curso. A busca por estudos 

ocorreu nas bases de dados da Scientific Eletronic Library Online (SciELO), utilizando-

se para a busca os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DeCS): diabetes 

mellitus; promoção da saúde; atenção primária à saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

5.1 Diabetes Mellitus e seu impacto 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são consideradas um grave 

problema de saúde pública, pois são responsáveis por cerca de 75% dos óbitos no 

Brasil e por 70% de todas as mortes no mundo, sendo as doenças respiratórias, 

circulatórias, neoplasias e a Diabetes Mellitus (DM), doença de distúrbio endócrino, 

as principais. Estas doenças têm gerado, além de um elevado índice de mortes, 

acometimentos prematuros que acabam por causar grandes impactos econômicos, 

sociais e familiares (MALTA et al., 2017). 

As mudanças na pirâmide etária, o processo de globalização e as próprias 

mudanças sociais que vêm ocorrendo nos últimos anos impactam também na 

dinâmica de vida das pessoas e em seu processo de adoecimento. Essas 

modificações estimulam o desenvolvimento das DCNT, pois elas ocorrem devido a 

uma série de fatores, como genética, fatores sociais, ambientais, sendo também 

fortemente influenciadas pelos hábitos de vida do indivíduo, como o uso 

indiscriminado de bebidas alcoólicas, tabagismo, sedentarismo e alimentação 

(SILOCCHI; JUNGES, 2017). 

Nesta perspectiva, esses fatores influenciam no desenvolvimento da DM, 

doença que tem causado preocupação às autoridades de saúde, pois sua incidência 

vem aumentando consideravelmente com o passar dos anos Atualmente, cerca de 

250 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com a DM e a cada ano mais de 

7 milhões de pessoas são acometidas. No Brasil, essa situação não é diferente, pois 

existem cerca de 12 milhões de pessoas convivendo com a doença e em torno de 6 

milhões ainda estão subdiagnosticadas(FLOR; CAMPOS, 2017). 

 De acordo com Boscariol et al. (2018), citando estudos de Lima et al. (2011) 

sobre a prevenção à DM, 7,6% dessa população é acometida por DM tipo 2 (DM2), 

sendo que cerca de 17,4% são pessoas entre 60 e 69 anos de idade; e 2,7% estão 

entre a faixa etária de 30 e 39 anos.  

Diante disso, percebe-se que a DM2 vem apresentando uma prevalência 

crescente a nível global e também nacional, configurando-se como um grave 

problema de saúde pública que deve ser enfrentado, visto que é fortemente 

influenciado pelos hábitos de vida da população, deixando claro que as ações de 
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prevenção e promoção da saúde são de fundamental importância na redução desse 

agravamento.  

 

5.2 Fisiopatologia da Diabetes Mellitus 

 

A DM é uma doença crônica de caráter metabólico caracterizada por falha do 

organismo em responder à ação da insulina, hormônio que é produzido pelas células 

beta localizadas no parênquima pancreático. A falha pode ocorrer devido a diminuição 

na produção do hormônio ou devido à resistência dos principais tecidos, como 

músculo, tecido adiposo e fígado em acoplar o hormônio a seus receptores, 

comprometendo, assim, a captação da glicose (PRABHAKAR , 2016).  

Esse estado de desordem metabólica faz com que a glicose se acumule no 

sangue provocando um estado de hiperglicemia de caráter progressivo. Não se 

conhece muito bem todos os mecanismos envolvidos nesse processo de resistência 

à insulina, mas sabe-se que a própria hiperglicemia é capaz de agravar ainda mais o 

problema, potencializando a resistência ao hormônio e às desordens de captação, que 

é um processo conhecido como glucotoxicidade crônica. Toda esta disfunção na 

homeostase orgânica desencadeia outros mecanismos prejudiciais ao organismo, 

como a lipotoxicidade, que atinge órgãos vitais às funções orgânicas, como o fígado, 

o próprio pâncreas, os músculos e o tecido adiposo, desencadeando a condição 

patogênica sistêmica da DM (PRABHAKAR, 2016)  

A DM está envolvida no surgimento de doenças cardiovasculares, outra 

importante categoria de enfermidades que constitui as DCNT. O mecanismo de 

desencadeamento acontece devido ao estado inflamatório crônico e pró-trombótico 

que a DM provoca no organismo, aumentando, assim, as chances de 

desenvolvimento de trombos arteriais. Além disso, a resistência à insulina e o aumento 

da glicemia sanguínea culminam em um ambiente de estresse oxidativo com 

disfunção das células endoteliais, provocando a aterosclerose. A cascata de 

coagulação, uma sequência de reações interligadas que interferem na coagulação do 

sangue, também é fortemente afetada pela resistência ao hormônio insulina e pela 

hiperglicemia, pois provoca uma resistência importante nas redes de fibrina 

associadas ainda a um aumento desordenado da ativação plaquetária, devido à 

elevação das proteínas antifibrinolíticas e dos fatores de coagulação (KING; GRANT, 

2016). 
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5.3 O papel da Estratégia Saúde da Família no desenvolvimento de ações 

educativas para prevenção e controle da Diabetes Mellitus tipo 2 

 

O DM é uma doença endócrina e metabólica que pode ser fortemente 

influenciada por fatores genéticos, sociais, ambientais e também pelo estilo de vida 

do indivíduo. Este ultimo fator tem sido alvo de campanhas governamentais e dos 

setores de saúde com o objetivo de estimular a diminuição de incidência da doença e 

de manter o controle dos níveis glicêmicos da população já portadora, visando 

também evitar o aparecimento de outras comorbidades que possam piorar o 

prognostico e a qualidade de vida dos pacientes (DIAS et al., 2017).  

O controle DM2 exige uma readaptação dos hábitos de vida e a implementação 

de práticas que possam promover mudanças do padrão de hábitos alimentares, 

realização de atividades físicas, controle da glicemia sanguínea, controle da pressão 

arterial, cessação da prática do tabagismo, bem como do uso excessivo de bebidas 

alcoólicas. Dessa forma, é importante manter, a partir do trabalho contínuo e 

interdisciplinar da equipe ESF e de todos os demais setores profissionais envolvidos, 

como nutricionista, educador físico, psicólogo, médico e enfermeiro, um 

acompanhamento constante com o intuito de oferecer o suporte necessário aos 

pacientes, no sentido de incentivá-los a adotarem um estilo de vida saudável, 

buscando também sensibilizar àqueles mais resistentes ao tratamento (SILOCCHI; 

JUNGES, 2017). 

Dentre as ações que impactam positivamente na prevenção e controle da DM2, 

destaca-se a prática de exercícios físicos, que se configura como uma importante 

mudança no estilo de vida das pessoas acometidas pela doença, visto que o 

sedentarismo e  a obesidade acarretam alterações no aparelho locomotor, 

dificuldades respiratórias e também alterações metabólicas, constituindo um 

importante fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades como, em especial 

a própria Diabetes Mellitus, as dislipidemias, doenças cardiovasculares e neoplasias. 

Dessa forma, a escolha por programas regulares de exercícios físicos faz com que 

ocorra um controle dos níveis glicêmicos e o consequente aumento da sensibilidade 

dos tecidos à insulina. Associado a isto, é importante ainda promover uma reeducação 

alimentar, priorizando os alimentos preparados em casa, redução do consumo 

exacerbado de carboidratos complexos, açucares e sódio, substituindo-os por 

verduras, hortaliças, frutas e legumes (BOSCARIOL et al., 2018). 
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Nesse sentido, destaca-se a importância da implementação de programas de 

Educação em saúde que possam contribuir na prevenção da DM, assim como para o 

controle dos níveis de açúcar sanguíneo. É essencial que haja o planejamento 

adequado das ações educativas, e que estejam interligadas no sentido de dar suporte 

integral aos pacientes. Essas ações devem estar apoiadas em estratégias 

pedagógicas que devem incluir apoio emocional, valorização pessoal, estímulo ao 

prazer por uma  alimentação saudável, controle do estresse, interação social e 

reconquista do apoio familiar. Além do que é fundamental que a equipe de saúde 

esteja disposta a orientar, acolher e oportunizar a expressão de sentimentos e aflições 

que permeiam a realidade desses pacientes, estimulando-os a aderir ao autocuidado, 

tornando-os, por consequência, responsáveis pela própria saúde (BOSCARIOL et al., 

2018). 

Na ESF, a equipe multidisciplinar está em posição estratégica para a 

implementação de ações educativas em saúde, pois possui ferramentas pelas quais 

pode identificar os principais fatores de risco presentes dentre a população, assim 

como capacidade de planejar ações que possam impactar diretamente na promoção 

de mudanças de estilo de vida e hábitos alimentares, estimulando atividades físicas e 

incentivando a diminuição do consumo exagerado de álcool e tabaco. 

No entender de Boscariol et al. (2018, p. 147) a DM2,  

 
[...] pode ser prevenida através do bom controle da doença, que deve ser 
perseguido por toda a equipe de profissionais que assistem o paciente 
diabético. A conduta terapêutica diante dessa doença vai além da prescrição 
de medicamentos hipoglicemiantes, mas relacionada com a educação 
constante, às mudanças de comportamento associadas à alimentação 
saudável e a atividade física. 

 

Neste sentido, os autores argumentam ainda que é necessário que a equipe de 

saúde trabalhe de forma integrada e coesa para enfrentar este grande desafio, 

promovendo ações educativas que possam sensibilizar a população quanto “[...] à 

aceitação, ao conhecimento e ao controle de sua doença, buscando superar 

dificuldades em favor de seu bem-estar físico, psíquico e social” (BOSCARIOL et al., 

2018, p. 146). 

Entende-se que intervenções educativas em saúde permitem 

corresponsabilizar o usuário por seu autocuidado, uma vez que o faz compreender 

não apenas a doença e suas consequências, mas também mostrando os caminhos a 

percorrer em busca de uma melhor condição de saúde (IQUIZE et al., 2017). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Este Plano de Intervenção refere-se ao problema priorizado “portadores de 

Diabetes Mellitus tipo 2 com baixa adesão ao tratamento”, para o qual se registra uma 

descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de 

acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

De acordo com dados presentes no e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), a 

UBS Jardim Panorâmico, município de Patos de Minas, Minas Gerais, possui 487 

usuários diabéticos cadastrados. Desses, aproximadamente 60% não aderem 

adequadamente ao tratamento indicado, visto que muitos faltam às consultas 

agendadas, persistem em hábitos alimentares e de vida inadequados, ou ainda, não 

fazem uso correto da medicação prescrita. 

 

Quadro 4 – Descrição do problema priorizado na comunidade adscrita à Estratégia 

Saúde da Família 10, Unidade Básica de Saúde Jardim Panorâmico, município de 

Patos de Minas, estado de Minas Gerais. 

Descritores Número de casos/ano Fontes 

Diabéticos cadastrados 487 e-SUS Atenção Primária 

Diabéticos que não fazem uso correto da 
medicação prescrita 

290 Registro da equipe ESF 10 

Diabéticos tabagistas e/ou etilistas 188 Registro da equipe ESF 10 

Diabéticos faltosos às consultas e exames 
agendados nos últimos quatro meses 

155 Registro da equipe ESF 10 

Fonte:  Registros de campo. Equipe Estratégia Saúde da Família 10, 2019. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Segundo Costa et al. (2012), a DM2 é uma patologia crônica, de origem 

metabólica, relacionada a alterações no metabolismo lipídico. A DM2 é o tipo de 

Diabetes mais frequente, respondendo por, aproximadamente, 90% dos casos. No 

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
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Brasil a maior prevalência de DM2 está associada a indivíduos com idade acima de 

40 anos, obesos, e pacientes com grande ingestão de alimentos lipídicos e calóricos. 

Estima-se que mais de 15% dos custos hospitalares no Brasil sejam 

ocasionados por tratamentos associados à diabetes e suas complicações. 

Considerada como um problema de saúde pública brasileira, é fundamental que sejam 

pensadas estratégias ainda na APS voltadas à prevenção e controle da patologia 

(LEITE et al., 2015). Diante disso, Almeida-Pititto et al. (2015) ponderam que o 

desconhecimento do risco associado à DM2, e o fato desta ser uma doença silenciosa, 

são os principais fatores para a baixa adesão ao tratamento entre pacientes 

diabéticos, e que é essencial estabelecer medidas educativas junto à população. 

Na comunidade assistida pela UBS Jardim Panorâmico, verifica-se diversos 

pacientes com fatores de risco para o desenvolvimento da DM2, sem terem 

consciência dos riscos a que estão sujeitos. Além disso, entre os diabéticos já 

cadastrados percebe-se uma baixa adesão ao tratamento e persistência em hábitos 

deletérios. 

Dentre as causas podemos enumerar: desconhecimento da população sobre a 

doença; dificuldades de acesso às consultas, medicamentos e fitas para aferição dos 

níveis glicêmicos; estabelecimento insuficiente de vínculo entre profissionais e 

comunidade. Como consequência, verifica-se um maior índice de complicações, como 

amputações em membros inferiores, cegueira e agudização do quadro crônico. Tais 

complicações elevam os custos em saúde, aumentando a morbimortalidade da 

população. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Os fatores que podem se caracterizar como “nós críticos” que interferem na 

implementação de ações de combate e controle da incidência de DM2, no âmbito de 

atuação da ESF 10, para os quais apresenta-se o desenho das operações descritas 

abaixo são: desconhecimento da população sobre a doença; dificuldades de acesso 

às consultas, medicamentos e fitas para aferição dos níveis glicêmicos; Vínculo 

insuficiente entre profissionais da ESF 10 e comunidade.   

 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
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Tendo em vista a seleção do problema “portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 

com baixa adesão ao tratamento”, considerado como prioritário no desenvolvimento 

de ações para prevenção e controle da DM2, bem como os nós críticos que podem 

interferir no desenvolvimento das ações, apresenta-se a seguir o desenho das 

operações/projetos de intervenção, descritos nos quadros 5, 6 e 7 a seguir. 

 
Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “portadores de 

Diabetes Mellitus tipo 2 com baixa adesão ao tratamento”, na população sob 

responsabilidade da equipe Estratégia Saúde da Família 10, do município de Patos 

de Minas, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Desconhecimento da população sobre a doença 

Operação (operações) 
Promover ações educativas junto à comunidade visando maior 
conhecimento sobre o DM2, seus riscos e agravos 

Projeto Conhecendo o DM2 

Resultados 
esperados 

Conscientizar pelo menos 40% da população adscrita sobre o DM2, seus 
sinais, sintomas, complicações e formas de tratamento 

Produtos esperados 
Durante seis meses serão desenvolvidas a cada semana as seguintes 
ações educativas temáticas: Palestras; Rodas de conversa; Oficinas de 
Nutrição; Oficinas de Atividades físicas orientadas 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Local para realização das ações, profissionais para atuação 
nas atividades, recursos materiais para desenvolvimento das oficinas 

Cognitivo: Conhecimento técnico e pedagógico para desenvolvimento 
dos temas; mobilização dos setores envolvidos e população em geral 

Financeiro: Recursos para desenvolvimento das oficinas de Nutrição e 
Atividades físicas 

Político: Mobilização dos setores envolvidos no incentivo à população 
para participação nas atividades propostas 

Recursos críticos 
Financeiro:  Recursos materiais e humanos para desenvolvimento das 
oficinas de Nutrição, Atividades físicas e demais atividades 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS): Favorável 

Ações estratégicas 
Apresentar o projeto e plano de atividades à SMS e demais profissionais 
envolvidos, visando angariar adesão favorável e recursos necessários 

Prazo 12 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica proponente e demais membros da ESF 10 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Reuniões periódicas, com a participação da equipe da ESF 10 e demais 
envolvidos, para avaliação do desenvolvimento do projeto, participação 
da população, motivação dos profissionais envolvidos, e planejamento de 
novas ações educativas, caso necessário 

Fonte:  Registros de campo. Equipe Estratégia Saúde da Família 10, 2019. 
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “portadores de 

Diabetes Mellitus tipo 2 com baixa adesão ao tratamento”, na população sob 

responsabilidade da equipe Estratégia Saúde da Família 10, do município de Patos 

de Minas, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 
Dificuldades de acesso às consultas, medicamentos e fitas para aferição 

dos níveis glicêmicos 

Operação 
(operações) 

Estabelecer processos que garantam aos usuários diabéticos a melhora 

da acessibilidade aos serviços de saúde  

Projeto Garantindo acesso à Saúde 

Resultados 
esperados 

Melhorar o acesso aos serviços de saúde para 100% dos portadores de 

DM2, no que tange à educação em saúde sobre DM2 e tratamento da 

doença 

Produtos esperados 

Estabelecimento de novo sistema de atendimento aos portadores de DM2, 

com a oportunidade de marcarem suas consultas durante sua participação 

nas ações educativas – palestras, rodas de conversas e oficinas – 

favorecendo, assim, para a diminuição das filas de espera na UBS  

Recursos 
necessários 

Estrutural: Profissionais para atuarem na marcação de consultas durante as 

atividades educativas semanais 

Político: Adesão dos profissionais ao novo sistema de marcação de 

consultas 

Recursos críticos 
Político: Adesão favorável dos profissionais ao sistema de marcação de 

consultas durante as atividades educativas semanais 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS): Favorável 

Ações estratégicas 

Realizar oficina prévia com os profissionais envolvidos, para treinamento, 

informações sobre a importância da melhora da acessibilidade ao 

tratamento da DM2 e atuação na sensibilização dos usuários para adesão 

ao tratamento 

Prazo 
Dois meses para início das atividades 

Tornar o projeto Garantindo acesso à saúde uma ação permanente 

Responsável pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica proponente 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Avaliar e monitorar mensalmente o envolvimento e participação dos 

diabéticos às atividades educativas e adesão à marcação de consultas 

durante as atividades 

Fonte:  Registros de campo. Equipe Estratégia Saúde da Família 10, 2019. 



30 
 

  

Quadro 7 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “portadores de 

Diabetes Mellitus tipo 2 com baixa adesão ao tratamento”, na população sob 

responsabilidade da equipe Estratégia Saúde da Família 10, do município de Patos 

de Minas, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 3 
Estabelecimento insuficiente de vínculo entre profissionais da ESF 10 e 

comunidade 

Operação (operações) 
Capacitar a equipe de saúde visando estimular o estabelecimento de 

vínculo entre profissionais de saúde e usuários 

Projeto Cuidando melhor 

Resultados esperados Capacitação de 100% da equipe assistencial 

Produtos esperados Realização de duas oficinas de capacitação com a equipe de saúde 

Recursos necessários 

Estrutural: Locar espaço e relacionar profissionais para realização e 

coordenação das oficinas 

Cognitivo: Conhecimento técnico sobre o tema 

Político: Adesão dos profissionais envolvidos 

Recursos críticos Político: Adesão favorável dos profissionais 

Controle dos recursos 
críticos 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS): Favorável 

Ações estratégicas 

Agendar com antecedência as oficinas com profissionais responsáveis; 

estruturar as atividades de forma pedagógica e lúdica, de forma que possa 

também descontrair os encontros e os participantes 

Prazo Dois meses 

Responsável pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médica Proponente 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Avaliar e monitorar o envolvimento e participação dos profissionais, 

estimulando-os à integração em 100% das atividades 

Fonte:  Registros de campo. Equipe Estratégia Saúde da Família 10, 2019. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Diabetes Mellitus é uma doença endócrina e metabólica, crônica, que se 

caracteriza pela falha do organismo em responder à ação da insulina, e seu 

desenvolvimento é influenciado por diversos fatores, tais como genéticos, sociais, 

ambientais e também pelo estilo de vida do indivíduo. Seu controle, assim como a 

prevenção, além do tratamento medicamentoso, exige uma readaptação dos hábitos 

de vida, como realização regular de atividades físicas, controle da glicemia sanguínea, 

controle da pressão arterial, cessação da prática do tabagismo e do uso excessivo de 

álcool, e especialmente a práticas de hábitos saudáveis, evitando-se grande ingestão 

de alimentos lipídicos e calóricos,   

O Alvo de campanhas governamentais e dos setores de saúde tem como 

objetivo promover a diminuição de incidência da doença, visando também evitar a 

ocorrência de outras comorbidades que possam piorar prognósticos e a qualidade de 

vida da população. Têm sido fundamentais os programas de incentivo à participação 

dos portadores de Diabetes Mellitus no processo educativo para o autocuidado e 

controle da doença. Do mesmo modo o papel desempenhado pelas equipes 

multiprofissionais quanto ao tratamento e controle da doença no âmbito da Atenção 

Primária em Saúde. 

Nesse sentido, tendo em vista a incidência de Diabetes Mellitus tipo 2, 

observada em uma parcela dos portadores da doença atendidos pela equipe ESF 10, 

considera-se a necessidade de implantação de um processo permanente de 

educação coletiva, pela implementação do Plano de Intervenção  ora apresentado, 

com o envolvimento dos profissionais, pacientes e seus familiares, visando a melhor 

assistência aos usuários portadores de DM. As ações propostas no Plano podem 

intervir para eliminar questões como dificuldades de acesso às consultas, a 

medicamentos e fitas para aferição dos níveis glicêmicos, favorecendo a consolidação 

de vínculo relacional entre a equipe de saúde e os usuários e a eficiência do serviço 

assistencial prestado.  

Considera-se ainda que a implementação do Plano de Intervenção  apresenta 

um alto potencial de resolutividade no âmbito da Unidade Básica de Saúde Jardim 

Panorâmico, município de Patos de Minas, estado de Minas Gerais, levando-se em 

consideração que tal intervenção oportuniza aos sujeitos envolvidos constituírem-se 

protagonistas no controle e tratamento da Diabetes Mellitus tipo 2. 
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