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RESUMO 
 

 
Este trabalho tem como objetivo elaborar um projeto de intervenção com vistas à 
promover a melhoria da adesão de pacientes ao tratamento da Diabetes Melittus, na 
comunidade de Nova Contagem I, município de Contagem – Minas Gerais, a partir da 
ampliação dos saberes dos usuários diabéticos da ESF7. Isto porque, a partir de 
dados coletados, foi possível identificar preliminarmente a não adesão do usuário ao 
tratamento medicamentoso, dietético e também comportamental, visto que o número 
de pacientes diabéticos sedentários é alto. Neste contexto, este trabalho se justifica 
pela necessidade de orientar a população acerca da doença e seu tratamento; trazer 
maior responsabilidade pessoal a cada usuário para obter controle glicêmico 
adequado; diminuir internações, complicações e estabelecer melhor qualidade de vida 
ao diabético. Para desenvolver um trabalho coerente o estudo foi fundamentado nos 
cadernos da Atenção Básica e nas diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia e na Associação Americana de Diabetes bem como em 
pesquisa bibliográfica da literatura na Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases de 
dados da PUBMED e da SciELO com os descritores: Estratégia Saúde da Família. 
Atenção Primária à Saúde. Diabetes Mellitus. A busca foi realizada nos meses de 
fevereiro e março de 2019. Em consonância com os protocolos, cadernos da Atenção 
Básica e artigos científicos, estes resultados confirmaram a necessidade de 
reprogramar ações educativas para orientar e sistematizar medidas de prevenção, 
cuidado, controle e vinculação dos portadores de DM à unidade básica, mediante 
palestras, visitas domiciliares aos insulinodependentes e a construção de um grupo 
operativo atuante. 
 
 

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



 

  

ABSTRACT 
 
 

 

This study aims to develop an intervention project aimed at improving the adhesion of 
patients to the treatment of Diabetes Melittus in the community of Nova Contagem I, 
in the municipality of Contagem - Minas Gerais, from the knowledge expansion  of the 
ESF7 diabetic users. This because, from collected data, it was possible to preliminarily 
identify the patient's non adhesion to drug, dietary and behavioral treatment, since the 
number of sedentary diabetic patients is high. In this context, this work is justified by 
the need to guide the population about the disease and its treatment; bring greater 
personal responsibility to each user to obtain adequate glycemic control; decrease 
hospitalizations, complications and establish a better quality of life for diabetics. In 
order to develop a coherent work, the study was based on the Basic Attention books,  
guidelines of the Brazilian Society of Endocrinology and Metabology and the American 
Diabetes Association, as well as on bibliographical research of literature in the Virtual 
Health Library, PUBMED and SciELO, with the following descriptions: Family Health 
Strategy. Primary Health Care. Diabetes Mellitus. The research was made during the 
period of February and March 2019. Aligned to the protocols, Basic Attention books 
and scientific papers, these results confirmed the need to reprogram educational 
actions to guide and systematize measures of prevention, care, control and linkage of 
the DM patients to the basic units, through lectures, home visits to insulin-dependent 
patients and  by the construction of a functioning operative group. 
 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Diabetes mellitus.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Contagem 

 

Este estudo adentrará a questão da adesão dos pacientes portadores de 

Diabetes Mellitus (DM) acerca do tratamento da doença. Abordaremos 

especificamente os pacientes de nossa área de abrangência, em Nova Contagem 

(ESF 7), Contagem, Minas Gerais.  

 Contagem é um dos 853 municípios do  estado de Minas Gerais e pertence 

à Região Metropolitana de Belo Horizonte. No censo de 2010, contava com 603.442 

habitantes e a estimativa era de 659.070 para 2018. É o terceiro município com a 

maior população de Minas Gerais (IBGE, 2017).  

O município possui oito regionais administrativas e Vargem das Flores é uma 

delas, contando com uma população de aproximadamente 70 mil habitantes. Abrange 

22 bairros e está localizada na região noroeste do município e distante 38 km da 

capital do Estado, Belo Horizonte (CONTAGEM, 2019). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

Nova Contagem I, localizada na periferia de Vargem das Flores, é uma 

comunidade de cerca de 8000 habitantes e é próxima à Penitenciária de Segurança 

máxima situada na região, a Nelson Hungria (CONTAGEM, 2019).  

Hoje, a população empregada vive basicamente do trabalho nas empresas 

localizadas nos distritos vizinhos e na capital do estado, além do comércio, da 

prestação de serviços e da economia informal local. É grande o número de 

desempregados e subempregados nesta comunidade. 

A estrutura de saneamento básico na comunidade é boa, no entanto muitas 

pessoas ainda vivem em condições de higiene pessoal precárias; parte da 

comunidade vive em moradias bastante precárias. Além disso, o analfabetismo é 

elevado, sobretudo entre os maiores de 40 anos, assim como a evasão escolar entre 

menores de 14 anos. 

Nas últimas administrações, a comunidade tem recebido algum investimento 

público (escola, centro de saúde, creche, asilo), em função da pressão da associação 

comunitária, bastante ativa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Minas_Gerais_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Minas_Gerais_por_popula%C3%A7%C3%A3o
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1.3 O sistema municipal de saúde 

 

O sistema municipal de saúde possui 95 Equipes de Saúde de Família (eSF), 

58 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 30 Equipes de Saúde Bucal, oito Núcleos de 

Apoio da Saúde da Família (NASF), um Centro de Especialidade Odontológica (CEO), 

28 farmácias distritais, um Centro de Consultas Especializadas (Iria Diniz), oito 

Unidades de Pronto Atendimento e um Complexo Hospitalar Municipal que inclui 

hospital e maternidade (CONTAGEM, 2019). 

  Em relação ao sistema local de saúde, a regional possui 12 eSF, uma Atenção 

Especializada, localizada no Distrito Sede, distante 16km da Regional Várzea das 

Flores; uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e não conta com unidade 

hospitalar, sendo os pacientes encaminhados para o Hospital Municipal, localizado no 

distrito Sede, a 15 km de distância (CONTAGEM, 2019). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde 

 

  A Unidade de Saúde da Equipe de Nova Contagem I foi inaugurada há cerca 

de 8 anos e está situada na região periférica do Distrito. É uma casa alugada, em 

medianas condições para uma Unidade de Saúde. Isto porque a casa é antiga, mal 

conservada, com paredes mofadas e pouco espaço, o que prejudica o atendimento à 

população. Sua área quadrada é inadequada para o devido acolhimento dos 

pacientes, pois a demanda da população atendida (5.800 pessoas) é alta. A área 

destinada à recepção, por exemplo, é pequena, razão pela qual, nos horários de pico 

de atendimento (manhã), ocorrem com frequência tumultos. Isso dificulta 

sobremaneira o atendimento e é motivo de insatisfação de usuários e de profissionais 

de saúde. Essa situação sempre é lembrada nas discussões sobre humanização do 

atendimento. Também não existe sala de reuniões, razão pela qual a equipe utiliza a 

cozinha. Possui apenas um banheiro para funcionários, o que gera grande 

desconforto a todos e não há banheiros para os pacientes. 

 A Unidade, atualmente, está mal equipada e não conta com os recursos 

adequados para o trabalho da equipe, pauta de várias reuniões com a coordenação 

da ESF e com o gestor. 
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1.5 A Equipe de Saúde da Família, da Unidade Básica de Saúde 

 

 Nossa equipe de saúde - Equipe 7 - é composta por seis Agentes Comunitárias 

de Saúde (ACS), um médico que participa da equipe há nove meses, uma enfermeira, 

uma técnica de enfermagem e uma secretária administrativa. A Unidade de Saúde 

funciona das 7:00 h às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira e não fecha para almoço. 

 O tempo da Equipe está ocupado quase que exclusivamente com as atividades 

de atendimento da demanda espontânea e com o atendimento de alguns programas, 

como o pré-natal, a puericultura, a prevenção de câncer de mama e ginecológico e 

atendimentos a pacientes portadores de transtornos mentais.  

  A equipe não possui profissionais para avaliação da saúde bucal. Com isso, 

os pacientes que necessitam de avaliação e tratamento odontológico são 

referenciados ao cirurgião dentista que atende todos os dias úteis ao lado da UPA.  

Não obstante isso, a “agenda” costuma sempre estar muito cheia e, assim, os 

atendimentos se limitam apenas a pacientes que possuem algum tipo de prioridade. 

 

1.6 Estimativa rápida: problemas de saúde do território (primeiro passo) 

 

Baseado no método de Estimativa Rápida foi feito o diagnóstico situacional na 

nossa área de abrangência, conforme orientações de Faria, Campos e Santos (2018): 

o Alto índice de pessoas diabéticas. 

o Nível instrucional baixo dos usuários diabéticos; 

o Faltam recursos (remédios, glicosímetros e fitas para glicosímetro, etc)  

o Demanda elevada para consultas especializadas; 

o Laboratório de análises clinicas média qualidade; 

o Elevada demanda de atendimentos. 

 
 

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

intervenção (segundo passo) 

 

O quadro 1 apresenta os principais problemas encontrados em ordem de 

prioridade e a seleção do problema prioritário: 

Quadro 1 – Principais problemas de saúde do território da equipe 7 
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Equipe Nova Contagem I – Priorização dos problemas, 2018 

Principais Problemas Importância* Urgência*
* 

Capacidade 
de 
enfrentamento
*** 

Seleção
**** 

Alto índice de pessoas 
diabéticas 

Alta 10 Parcial 1 

Nível instrucional baixo dos 
usuários diabéticos; 
 

Alta 10 Parcial 3 

Faltam recursos 
(remédios, glicosímetros e 
fitas para glicosímetro, etc) 

Alta 7 Fora 2 

Demanda elevada para 
consultas especializadas 
 

Alta 6 Fora 3 

Laboratório de análises 
clinicas média qualidade 
 

Alta 6  3 

Elevada demanda de 
atendimentos 

Alta 7 Parcial 2 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

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

Ao avaliar os principais problemas em saúde enfrentados na área de 

abrangência, juntamente a equipe, destacamos como problema prioritário o manejo 

do Diabetes Mellitus como doença de alta prevalência e de difícil controle na 

população assistida, devido à mesma possuir nível instrucional baixo e pouca adesão 

ao tratamento. Por se tratar de uma doença crônica, porém com elevado potencial de 

morbimortalidade a médio e a longo prazo, vimos a importância em buscar soluções 

para melhor controle desta doença. 

 Durante a discussão entre todos os membros da equipe de saúde e da equipe 

de apoio do NASF, foram levantados inúmeros problemas relacionados ao manejo do 

DM na população e construído o quadro 1, já apresentado, no qual foram apontados 

os principais problemas vivenciados pela equipe e classificados então em grau de 

importância (Alta, Média e Baixa), sua urgência em uma escala de zero a dez ( 0 zero- 

pouco urgente e 10 dez- muito urgente), capacidade de enfrentamento entre os 

membros da equipe e selecionados os problemas de acordo com a urgência de ação. 

Os pacientes diabéticos de nossa área de abrangência, conforme visto nas 

consultas médicas, apresentam preconceitos em relação à própria doença, 

desinformação, medo da insulinoterapia, desorientação em relação aos autocuidados 

necessários para o bom controle da morbidade, ignorância em relação à dieta e 

desconhecimento também da importância da atividade física regular como 

coadjuvante das demais medidas para bom controle glicêmico. 

Assim, buscamos realizar uma revisão bibliográfica sobre o tratamento de 

melhor custo-benefício adaptado ao grau de instrução de cada indivíduo; realização 

de grupos operativos organizados por toda a equipe com todos os diabéticos e 

população de risco aumentado para adquirir a doença; consultas individualizadas; 

orientações em prevenção para todos os usuários da equipe, visitas domiciliares aos 

insulinodependentes.  

Neste contexto, este trabalho justifica-se pela necessidade de orientar a 

população acerca da doença e seu tratamento; trazer maior responsabilidade pessoal 

a cada usuário para obter controle glicêmico adequado; diminuir internações, 

complicações e estabelecer melhor qualidade de vida ao diabético. 
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3 OBJETIVO 
 
 

Elaborar um projeto de intervenção com vistas a promover a melhoria da 

adesão de pacientes ao tratamento da Diabetes Mellitus, na comunidade de Nova 

Contagem I, município de Contagem – MG. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

 
A fim de desenvolver o presente Plano de Intervenção proposto, utilizamos o 

Método do Planejamento Estratégico Situacional (PES) (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). 

De acordo com Campos, Faria e Santos (2010), planejar é pensar antes e 

durante uma ação para o sucesso no alcance de um objetivo. No entanto, para ser 

compreendido, primeiramente precisamos conhecer os conceitos básicos de 

planejamento.  

O planejamento deve ser estratégico, uma vez que é necessário que se 

estabeleçam etapas sequencias/estratégicas, previamente elaboradas, para que os 

objetivos estabelecidos sejam alcançados. Após, a situação que expressa a condição 

a partir da qual os indivíduos ou grupos interpretam e explicam uma realidade deve 

ser compreendida; seguido pelo conceito de ator social que é muito importante porque 

é necessário ter clareza de quem é o ator que planeja e de quais outros atores que 

estão também envolvidos na situação (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 Assim, para compreender melhor a DM e sua importância, foi realizada a 

revisão bibliográfica da literatura, sendo utilizados trabalhos científicos encontrados 

na Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases de dados como:, PUBMED e SciELO a 

partir dos descritores: Estratégia Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde e  

Diabetes Mellitus.  

Também embasaram este estudo informações contidas nos Cadernos do 

Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Diabetes.  

A busca foi realizada nos meses de fevereiro e março de 2019. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 

 

O DM é uma doença de origens diversas, caracterizada pela falta de insulina 

e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. Caracteriza-

se por hiperglicemia crônica com distúrbios no metabolismo dos carboidratos, lipídeos 

e proteínas (BRASIL, 2013). Tal morbidade está relacionada a riscos de danos micro 

e macrovasculares, bem como expectativa de vida reduzida e sério comprometimento 

da qualidade de vida dos acometidos (TIMM; RODRIGUES; MACHADO, 2013). 

Quanto à classificação, atualmente, existem dois tipos principais de diabetes, 

o tipo 1 e o tipo 2. O Tipo 1 ocorre devido á destruição das células beta pancreáticas 

por algum processo imunológico, causando a deficiência de insulina. Esse tipo de 

diabetes costuma acometer mais crianças e adultos jovens; no entanto, também pode 

ser desenvolvido em qualquer idade. No Diabetes Tipo 2, a insulina é produzida 

corretamente pelas células beta, porém, sua ação está dificultada, levando a um 

quadro de resistência à insulina. Esse tipo de diabetes está mais relacionado a hábitos 

de vida inadequados, como sedentarismo, consumo excessivo de carboidratos e 

obesidade, atingindo, em grande parte, os adultos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES MELLITUS, 2016). 

Dada à sua magnitude e potencial causa de eventos cardiovasculares, muitos 

deles fatais, é considerada um importante e crescente problema de saúde pública em 

todo o mundo. A estimativa da prevalência mundial do diabetes para 2010 era de 6,4% 

, afetando 285 milhões de adultos, sendo que, até 2030 poderá alcançar 7,7%, 

acometendo 439 milhões (SHAW, SICREE, ZIMMET, 2010). 

Já em 2015, o número total de pessoas vivendo com diabetes alcançou 415 

milhões, “o que corresponde a uma prevalência de 8,8%. Além das taxas crescentes 

de mortalidade, o DM preocupa devido ao custo econômico” para os serviços de saúde 

e sociedade associados à doença (BORGES; LACERDA, 2018, p.163 ). 

Os principais sinais e sintomas são associados à presença da doença são 

polidipsia (muita sede), poliúria (muitos episódios de diurese, em especial no período 

noturno), polifagia (muita fome) e perda inexplicada de peso, sendo que o diagnóstico 

é confirmado a partir de glicemia de jejum > 126 mg/dl (após 08 horas de jejum, em 

duas avaliações); glicemia casual > 200 mg/dl em paciente com sintomas 

característicos de diabetes e glicemia > 200 mg/dl duas horas após sobrecarga oral 
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de 75 gramas de glicose (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES MELLITUS, 

2015). 

Estando o DM descompensado, o paciente pode apresentar complicações 

agudas como: cetoacidose diabética, estado hiperosmolar não cetótico e hipoglicemia. 

Também, em médio e longo prazos, ocorrem as complicações crônicas, sendo elas 

microvasculares como retinopatia, nefropatia e neuropatia e macrovasculares como 

insuficiências vasculares que levam a perda dos membros (amputações não 

traumáticas), disfunções sexuais e comprometimento neural, com deformações, 

principalmente, em membros inferiores (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 

MELLITUS, 2015).  

Os principais fatores de risco são Índice de Massa Corpórea (IMC) elevado, 

inatividade física, tabagismo, álcool e dieta inadequada, com consumo exagerado de 

glicídios, em especial os carboidratos simples (BRASIL, 2013). “Portanto, as bases 

para o tratamento e gestão do diabetes compreendem medidas relativas à dieta, 

terapia farmacológica, práticas de educação do paciente e autocuidado (CENTERS 

FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011 apud TIMM; RODRIGUES; 

MACHADO, 2013, p.1205). 

Nesse sentido, o tratamento visa o controle da glicemia sanguínea que pode 

ser acompanhada por meio de exames de glicose em jejum; glicemia pós prandial e 

hemoglobina glicada; além de provas da função renal, como dosagem de uréia e de 

creatinina; avaliação do perfil lipídico e do comprometimento oftalmológico. Além do 

acompanhamento laboratorial periódico dos pacientes, são utilizadas as insulinas, 

para controle do diabetes tipo 1 e os medicamentos hipoglicemiantes orais, como as 

biguanidas e as sulfoniuréias. Se necessário, o uso de insulina também pode ser 

recomendado. (BRASIL, 2013). À terapêutica medicamentosa devem ser aliadas 

outras estratégias não farmacológicas como mudanças nos hábitos alimentares e no 

estilo de vida, com realização de atividades físicas e diminuição da ingesta de 

carboidratos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES MELLITUS, 2015).   

Importante ressaltar que o conhecimento em diabetes, especialmente 

habilidades para o autocuidado, como monitoramento da glicose sanguínea, cuidados 

com os pés, uso de sapatos adequados e armazenamento apropriado e 

autoadministração de insulina, necessitam ser avaliados regularmente pelos 

profissionais de saúde (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2019). Nesse 

sentido, a adesão ao tratamento é aspecto fundamental no manejo de doenças 
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crônicas, como o DM; para o alcance de tal sucesso é necessário um bom 

entendimento, por parte dos indivíduos portadores, de sua doença, suas complicações 

e medidas que possam retardar a sua progressão. Quando programas de educação 

em saúde são associados com autogestão e aderência ao tratamento regular, é 

observada melhoria significativa no comportamento de promoção da saúde (TIMM; 

RODRIGUES; MACHADO ,2013).       

 É missão básica do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Atenção Primária à 

Saúde (APS) por meio da ESF efetuar o processo do cuidado integral à saúde da 

pessoa com diabetes (BRASIL, 2013).  

A ESF, como novo modelo de atenção, visa à reorganização da Atenção Básica 

no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família 

é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde que podem promover busca ativa e acompanhamento sistemático 

dos pacientes portadores de DM (BRASIL, 2017).  

Desde a Declaração de Alma-Ata (1978), a APS é conceituada como a atenção 

essencial à saúde baseada em métodos e tecnologias práticas, cientificamente 

fundados e socialmente aceitáveis, ao alcance de todos os indivíduos e famílias da 

comunidade mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país 

possam suportar, em todas e cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito 

de autorresponsabilidade e autodeterminação (STARFIELD, 2002). 

O DM destaca-se entre as doenças crônicas pelo significativo número de 

mortes que causa. Nesse cenário, a educação em saúde torna-se um elemento 

essencial a ser desenvolvida em ESF; pois, intervém diretamente na melhoria da 

qualidade de vida dessas pessoas, possibilitando-lhes o direito de decidir as 

estratégias mais apropriadas para promover, manter e recuperar a sua saúde 

(SOUZA; VASCONCELOS, 2017). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Retomando o desenvolvimento do plano de intervenção, de acordo com as 

informações coletadas em nossa ESF criamos uma lista dos principais problemas de 

saúde em nossa comunidade: transtornos mentais, HAS, diabetes mellitus II, 

síndrome metabólica, obesidade, uso de álcool e/ou drogas. Após, realizamos a 

descrição do problema selecionado, considerando o Diabetes Mellitus como uma 

doença crônica multifatorial, com grande potencial de agravamento caso não seja 

tratada adequadamente. Neste inteirem, realizamos, a seguir, a descrição dos demais 

passos do projeto de intervenção.  

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 

A alta prevalência de diabetes mellitus na população se deve a diversos fatores: 

alto índice de sedentarismo e obesidade na população; alimentação inadequada, rica 

em carboidratos; baixa adesão aos tratamentos medicamentosos. E não podemos nos 

esquecer dos fatores ambientais e genéticos envolvidos. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

 Foi proposto um plano de ação para o desenvolvimento de atividades com os 

pacientes diabéticos na ESF, ao se perceber que havia nós que impediam sua 

completa e efetiva adesão ao tratamento, como foi possível identificar preliminarmente 

a não adesão do usuário ao tratamento medicamentoso, dietético e também 

comportamental, visto que o número de pacientes diabéticos sedentários é alto. 

Pretende-se o alcance das propostas mediante palestras, visitas domiciliares aos 

insulinodependentes e a construção de um grupo operativo atuante.  

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

Os quadros abaixo tem o objetivo de demonstrar as operações, atores e 

recursos necessários para o enfrentamento dos nós críticos definidos.
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Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “alto índice de 

pessoas diabéticas.”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família  

Nova Contagem I , Contagem, Minas Gerais, 2018 

Nó crítico 1 Desinformação dos pacientes em relação à doença, resistência e 

preconceito em relação aos tratamentos 

Operação 

(operações)  

 Fazer junto à equipe do NASF palestras informativas à população 

com uma frequência média de uma palestra por mês.  

Orientar os pacientes quanto a importância de seguir o tratamento 

proposto. 

Projeto  “ORIENTAÇÕES GERAIS AOS PORTADORES DE DIABETES” 

Resultados 

esperados 

Reduzir a porcentagem de diabéticos que não aderem aos 

tratamentos devido à falta de orientações gerais e especificas do 

tratamento medicamentoso e de mudanças de estilo de vida. 

Produtos 

esperados 

 Palestras mensais na UBS 

Recursos 

necessários 

Estrutural: espaços para as palestras educativas. 

Cognitivo: Temas relativos à doença DM, tratamento 

medicamentosos e não medicamentoso para os pacientes e equipe 

da UBS para que também participa das reuniões 

Financeiro: impressão de folder; uso de PowerPoint 

Político: mobilização social  

Recursos 

críticos 

Estrutural: adequar a UBS para as palestras, conseguindo mais 

cadeiras 

Político: sensibilizar o gestor do distrito e a gerência da UBS quanto 

a importância desta proposta de intervenção 

Financeiro: recursos para conseguir mais cadeiras, retroprojetor e 

folders 

Controle dos 
recursos críticos 

Gente da UBS, secretário de saúde de contagem, equipe do NASF, 

equipe da UBS 

Ações 
estratégicas 

Primeira ação estratégica: reunião com todos os profissionais que 

atuarão direta ou indiretamente neste projeto 

Prazo Reunião em um mês, início das palestras em no máximo três meses 

Responsável 
(eis) pelas ações 

Médico 

Enfermeiro 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

A cada palestra mensal iremos avaliar o nível de adesão dos 
pacientes e o comprometimento da equipe com este projeto 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ alto índice de 

pessoas diabéticas”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Nova Contagem I, Contagem, Minas Gerais, 2018 

Nó crítico 2 Elevada demanda de atendimentos em consultas 

Operação 

(operações)  

 Fazer junto à equipe o Grupo “HIPERDIA”, no qual, além de 

palestras informativas, seriam feitas também cerca de 20 

renovações de receita de medicamentos em uma tarde, além de 

pedidos de exame de rotina para os pacientes diabéticos que 

comparecerem ao grupo. 

Projeto  “GRUPO HIPERDIA” 

Resultados 

esperados 

Diminuir número de consultas individuais a partir da criação do 

Grupo. 

Produtos 

esperados 

 “Grupo HIPERDIA na UBS” 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Sala para realização dos grupos HIPERDIA 

Cognitivo: Orientações a respeito da renovação das receitas e do 

seguimento correto do tratamento e capacitar a equipe da UBS para 

que também participe dos grupos e para que deem suporte ao 

médico até o fim das renovações de receitas e realizações dos 

pedidos de exames 

Financeiro: Aquisição de receituários, pedidos de exames, guias de 

encaminhamento para especialistas caso necessário 

Político: mobilização social  

Recursos 

críticos 

Estrutural: adequar a UBS para os grupos, conseguindo mais 

cadeiras para pacientes e uma mesa grande para os profissionais 

da equipe 

Cognitivo: sensibilizar os profissionais da UBS para também 

aderirem aos grupos 

Político: sensibilizar o gestor do distrito e a gerência da UBS quanto 

a importância dos grupos 

Financeiro: recursos para conseguir mais cadeiras, mesa, 

receituários, guias para encaminhamento aos especialistas, pedidos 

de exame. 

Controle dos 
recursos críticos 

Gerente da UBS, secretário de saúde de contagem, equipe da UBS 

Ações 
estratégicas 

Primeira ação estratégica: reunião com todos os profissionais que 
atuarão direta ou indiretamente neste projeto 

Prazo Reunião em um mês, início dos grupos em no máximo dois meses 

Responsável 
(eis) pelas ações 

Médico 

Enfermeiro  

Processo de 
monitoramento e 
aval.das ações 

A cada grupo iremos observando no “acolhimento” da UBS a 
frequência de pacientes com diabetes ou hipertensão e se tem 
diminuído 
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Quadro 4– Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “  alto índice de 

pessoas diabéticas ”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Nova Contagem I, Contagem, Minas Gerais, 2018 

Nó crítico 3 Nível instrucional baixo dos usuários diabéticos 

Operação 

(operações)  

 Usar linguagem simples nas palestras dos grupos “HIPERDIA” e 

ilustrações para que pacientes analfabetos entendam melhor as 

informações passadas; fazer visitas domiciliares aos 

insulinodependentes e também aos muito idosos para orienta-los 

individualmente acerca do uso da medicação. 

Projeto  “ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS E VISITAS DOMICILIARES 

INFORMATIVAS AOS PACIENTES DIABÉTICOS” 

Resultados 

esperados 

Melhor entendimento dos pacientes acerca da doença e do uso dos 

medicamentos 

Produtos 

esperados 

 Palestras com linguagem simples aos diabéticos e visitas 

domiciliares aos insulinodependentes ou muito idosos 

Recursos 

necessários 

Estrutural: espaço para as palestras 

Cognitivo: capacitar a equipe da UBS para as palestras e visitas 

domiciliares 

Financeiro:  impressão de folder; uso de PowerPoint  

Político: mobilização social e da equipe 

Recursos 

críticos 

Estrutural: adequar a UBS para os grupos e disponibilizar transporte 

para as visitas domiciliares 

Cognitivo: sensibilizar os profissionais da UBS 

Político: sensibilizar o gestor do distrito e a gerência da UBS quanto 

a importância das visitas e das palestras 

Financeiro: recursos para conseguir mais cadeiras, mesa, 

receituários, guias para encaminhamento aos especialistas, pedidos 

de exame., folders, PowerPoint  e transporte para as visitas 

domiciliares 

Controle dos 
recursos críticos 

Gerente da UBS, secretário de saúde de contagem, equipe da UBS 

Ações 
estratégicas 

Primeira ação estratégica: reunião com todos os profissionais que 
atuarão direta ou indiretamente neste projeto 

Prazo Reunião em um mês, início dos grupos e das visitas domiciliares em 
no máximo dois meses 

Responsável 
(eis) pelas ações 

Equipe da UBS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Sempre que os pacientes retornarem para os Grupos ou para 
consultas individuais vamos checar o quanto informado estão 
acerca do autocuidado e acerca do Diabetes Mellitus e suas 
consequências  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É de importante valor que os pacientes também sejam agentes ativos de seus 

tratamentos e, para tanto, precisam se apropriar de uma boa bagagem de 

conhecimento para que eles saibam também como se cuidar. 

Para tanto, será um desafio sensibilizar os gestores e as equipes quanto à 

importância de oferecer informações aos pacientes, até porque muitos profissionais 

da equipe desacreditam que tal medida surta efeitos e impactos na melhoria do 

tratamento destes pacientes. 

Apesar de possíveis dificuldades previstas neste processo, como exemplo:  o 

baixo grau de instrução dos pacientes, foi possível perceber um grande empenho de 

toda a equipe, gerando boas expectativas entre os membros. 

Será um desafio, mas, acredito com bons resultados. 
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