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RESUMO 

 

 

A Equipe de Saúde da Família número 70 em Juiz de Fora/Minas Gerais é responsável por 

682 famílias. Prestando atendimento na Unidade Básica de Saúde Progresso, sua população, 

ao procurar os serviços da equipe apresenta queixas e quadros relacionados ao descontrole 

dos níveis plasmáticos glicêmicos demandando atendimentos urgentes ou outras vezes são 

encontrados em suas residências também descompensados. Assim, elaborou-se um plano de 

ação para promover o cuidado entre os usuários portadores de disbetes mellitus tipo 2 

adscritos ao território da equipe. Para fundamentar o plano realizou-se pesquisa bibliográfica 

na Biblioteca Virtual em Saúde, com os descritores: Atenção Primária à Saúde. Estratégia 

Saúde da Família. Diabetes Mellitus. Dislipidemia. O plano de ação foi proposto após a 

realização do diagnóstico  situacional do território da equipe e pelo levantamento dos 

principais problemas de saúde ali existentes. Foram então, planejadas ações em saúde, 

utilizando o método de Planejamento Estratégico Situacional com as informações coletadas 

nos registros da equipe, consulta médica e durante as visitas domiciliares. O método da 

Estimativa Rápida Participativa permitiu conhecer as condições de vida da população do 

território da equipe nº 70, suas características e da comunidade Progresso, onde vive a 

população e a maneira como se distribui naquele território. Os nós críticos identificados 

foram Faltos de controle da dieta, que se mantém rica em açúcares, carboidratos, alimentos 

industrializados e gorduras. Falta de informação sobre o diabetes e dislipidemias pelo 

diabético e seus familiares, Falta de adesão ao tratamento farmacológico e não 

farmacológico e Sedentarismo. 

O sucesso desta intervenção será possível com a participação de toda a equipe e do trabalho 

aumento de orientações sobre o problema, hábitos de vida dos diabéticos, assistência da 

equipe de saúde conjunta que irá contribuir com a melhoria do serviço prestado, visando a 

melhoria da qualidade de vida dos diabéticos que vivem no território. 

 

 

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

Mellitus. Dislipidemia.  
 



 

  

ABSTRACT 

 

 

The Family Health Team number 70 in Juiz de Fora / Minas Gerais is responsible for 682 

families. Providing care in the Basic Health Care Unit, its population, when looking for the 

services of the team presents complaints and pictures related to the lack of control of the 

plasma glucose levels demanding urgent care or other times are found in their homes also 

decompensated. Thus, a plan of action was developed to promote care among users with type 

2 diabetes mellitus attached to the team's territory. In order to base the plan, a bibliographic 

research was carried out in the Virtual Health Library, with the following descriptors: Primary 

Health Care. Family Health Strategy. Diabetes Mellitus. Dyslipidemia. The plan of action was 

proposed after the accomplishment of the situational diagnosis of the territory of the team and 

the survey of the main problems of health existing there. Health actions were then planned 

using the Situational Strategic Planning method with the information collected in the team 

records, medical consultation and during home visits. The Participatory Rapid Estimate 

method allowed to know the life conditions of the population of the territory of team nº 70, its 

characteristics and of the Progresso community, where the population lives and the way in 

which it is distributed in that territory. The critical nodes identified were lack of diet control, 

which remains rich in sugars, carbohydrates, processed foods and fats. Lack of information on 

diabetes and dyslipidemias by the diabetic and their relatives, Lack of adherence to 

pharmacological and non-pharmacological treatment and Sedentarism. 

The success of this intervention will be possible with the participation of all staff and work 

increasing guidelines on the problem, living habits of diabetics, joint health team assistance 

that will contribute to the improvement of service provided, aiming at improving quality of 

diabetics living in the territory. 

 

 

Keywords: Primary Health Care. Family Health Strategy. Diabetes Mellitus. Dyslipidemia. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Breve síntese do município de Juiz de Fora  

Juiz de fora é um município mineiro, que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), apresentou para o ano de 2017, uma população estimada em 563.769 

habitantes, vivendo em uma área de 1.435,749Km
2
. Além dos distritos de Rosário de Minas, 

Sarandira e Torreões, município faz limites com Ewbanck da Câmara, Santos Dumont, Piau, 

Coronel Pacheco, Chácara e Bicas, Pequiri, Santana do Deserto, Matias Barbosa, Belmiro 

Braga, Santa Bárbara do Monte Verde, Lima Duarte; Pedro Teixeira, Bias Fortes e Santos 

Dumont.  

 

Ainda conforme o IBGE, (2017), sua história a partir do ano de  1703, ligando Minas Gerais 

ao Rio de Janeiro, pela estrada Caminho Novo era transportado o ouro extraído em terras 

mineiras, evitando que a Coroa Portuguesa perdesse os tributos incididos sobre o mesmo ao 

ser transportado. A estrada passava pela Zona da Mata Mineira facilitando a circulação de 

pessoas pela região, que era de mata fechada e até então habitada por índios das tribos 

Coroados e Puris e onde posteriormente passou a surgir às suas margens, postos oficiais de 

registro e fiscalização de ouro, que era transportado em lombos de mulas. Surgem as cidades 

de Barbacena e Matias Barbosa, além de outros povoados onde se criaram hospedarias e 

armazéns, naquele trajeto, e o povoado de Santo Antônio do Paraibuna, que mais tarde deu 

origem à cidade de Juiz de Fora. Em seguida, o Império passou a distribuir aos nobres da 

região, terras, denominadas sesmarias, ajudando no povoamento e formação de fazendas, 

onde posteriormente se especializariam na produção de café. No ano de 1853, a Vila de Santo 

Antônio do Paraibuna foi elevada à categoria de cidade e no ano de 1865, ganhou o nome de 

cidade do Juiz de Fora. 

 

 O Juiz de Fora era um magistrado, do tempo colonial, nomeado pela Coroa Portuguesa, para 

trabalhar em locais onde não havia Juiz de Direito e ao que indica a história um Juiz de Fora 

esteve de passagem na região hospedando-se por tempo numa fazenda onde futuramente 

próximo a ela, surgiria o povoado de Santo Antônio do Paraibuna. Entre as datas históricas do 
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município encontra-se o Desmembrado de Barbacena (31/05/1850) e elevado á categoria de 

município. 

Em relação à economia, o Juiz – forano trabalha na indústria de transformação, comércio e 

serviços que exigem pouca qualificação. No setor primário, a agricultura é pouco relevante no 

município e no setor secundário a indústria é mais expressiva, pois, possui um distrito 

industrial administrado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

(CODEMIG), onde  as principais atividades voltadas para a fabricação de alimentos e 

bebidas, produtos têxteis, artigos de vestuário, produtos de metal, metalurgia, mobiliário, 

montagem de veículos e outros) (IBGE, 2017). Por outro lado, em relação ao índice de 

analfabetismo, cerca de 90% da população acima de 15 anos é alfabetizada. No município 

existem várias instituições de ensino básico, médio e particulares.  

Em Juiz de Fora, oficialmente existe um feriado municipal, comemorado em 13 de junho que 

é o dia do padroeiro Santo Antônio, além de onze nacionais, além dos pontos facultativos.  

A secretaria municipal de esporte e lazer e a prefeitura de Juiz de Fora, estimulam a prática de 

o do vôlei e atividade física em escolas da periferia ou nas áreas  mais pobres, como o Projeto 

Nadar; Projeto Caminhada Orientada, envolvendo principalmente adultos e idosos. Já o 

esporte profissional mais conhecido e praticado em Juiz de Fora é o futebol, e o Tupi é o 

principal clube do município.  

O município situa-se estrategicamente entre os maiores mercados consumidores do país, 

abrigando pela boa infraestrutura modernos empreendimentos. Trata-se de uma cidade, que 

ocupa lugar de destaque em Minas Gerais, quando se refere à qualidade de vida e 

investimentos financeiros. Juiz de Fora, está dividido em sete centros regionais (norte, 

nordeste, leste, centro, sudeste, sul  e  oeste). Seu sistema de transporte é público, com ônibus 

de  empresas privadas  que oferecem seus serviços conforme a o regulado pela União e pela 

prefeitura; tendo acesso aos bairros e com comodidades como horários pontuais e com acesso 

à internet. Além disso, está disponível, os serviços de taxi onde os motoristas se organizam 

através de um sindicato,  o qual garante a qualidade do serviço e regulamentação dos 

serviços( PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, 2018) 

1.2 Sistema Municipal de saúde do município de Juiz de Fora  
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A secretaria municipal de saúde de Juiz de Fora esta situada na Rua Halfeld no centro da 

cidade, sendo este órgão da administração direita subordinada ao chefe do poder executivo. 

Juntamente da secretaria de assistência social e de política urbana, trabalham na formulação, 

execução e avaliação de políticas públicas e promoção da cidadania envolvendo inclusive 

programas relativos a área de saúde, saneamento e desenvolvimento ambiental , estabelecendo 

diretrizes  técnicas para execução de suas atividades. Além disso, auxilia a área de atenção à 

saúde, assessoria do prefeito em assuntos relativos  a sua área de atuação , além de articular-se 

com órgãos e entidades federais, estaduais e de outros municípios com vistas a melhor 

realização de seus objetivos;  promove o cumprimento das regras e princípios contidos na Lei 

nº10.000, de 08 de maio de 2001; na sua esfera de competência,  formula e implanta a política 

de saúde, meio ambiente, recursos hídricos e saneamento básico do município, de forma 

integrada e em consonância com as políticas estaduais e federais  

A mesma secretaria, planeja , propõe e coordena a gestão  do Sistema Único de Saúde( SUS) 

do município; planeja, propõe  e coordena a gestão  ambiental , integrada e articulada com os 

organismos que atuam na área de meio ambiente , Município, Estado e União; planeja, propõe 

e coordena a gestão de saneamento básico do município, de forma integrada com as políticas 

de uso, ocupação e conservação do solo e meio ambiente, e de acordo com a política nacional 

de recursos hídricos; pactua nas comissões inter-gestoras bipartite  e tripartite(CIB e CIT) , 

em parceria com os gerentes dos serviços  de saúde do SUS para o município e região; 

planeja, propõe e coordena a gestão de controle de zoonoses, vigilância epidemiológica, 

vigilância sanitária , com inspeção e fiscalização pertinente no município  e de forma 

especifica , das entidades públicas e privadas, visando elaborar normas para estas atividades; 

coordenar , supervisionar  e avaliar as atividades de auditoria assistencial  do SUS no 

município ; gestão do fundo municipal de saúde e prestar contas ; presta suporte técnico e 

administrativo ao conselho municipal de saúde e conselho municipal de meio ambiente ; 

estimula a formação de consórcio entre o município de Juiz de Fora e municípios polarizados 

na região de saúde, como parceria para a geração de bens, insumos e complementação de 

valores da tabela de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do ministério da saúde.  

A grande maioria da população de Juiz de Fora, utiliza os serviços do Sistema único de Saúde 

(SUS) mesmo que, parte desta população, possua plano de saúde particular. O governo 

mantém instituições como hospitais públicos como o militar, Hospital Geral de Juiz de Fora 
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(HGeJF), Hospital de Pronto Socorro (HPS), Hospital Regional João Penido hospital Monte 

Sinai equipado com trinta leitos de UTI adulta e  25 leitos de neonatal. Além disso, existe o 

apoio técnico de instituições de ensino superiores existentes em Juiz de Fora que são: 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF); 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (Suprema), faculdade católica 

fundada em 1972, Universidade Estácio de Sá, Instituto Vianna Júnior, 

Faculdade Doctum, Faculdade Machado Sobrinho, Universidade Presidente Antônio Carlos, 

Faculdade do Sudeste Mineiro (FACSUM), Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), 

entre outras, que prestam serviços em saúde para a comunidadeEm Juiz de Fora existe uma 

rede de serviços em saúde, que compreende 64 Unidades Básicas de Saúde (UBS), hospitais 

públicos, policlínicas regionais de saúde, unidades de pronto atendimento (UPA), farmácias 

populares do SUS e departamento de vigilância epidemiológica e ambiental, sendo seu 

modelo de atenção municipal de saúde a atenção em redes. 

1.3 A Equipe de Saúde da Família nº 70 da Unidade Básica de Saúde  Progresso no 

município de Juiz de Fora. 

A UBS Progresso localiza-se na Rua Jorge Knopp 119, no bairro de mesmo nome, estando 

localizada na região Leste de Juiz de Fora e funciona de segunda a sexta feira, de 7:00 até 

17:00 horas. Na comunidade estão recursos importantes como uma intensa atividade 

industrial e comercial, gerando um importante contingente de empregos. Além disso, possui 

em seu entorno várias opções de cultura, assistência social, escolas públicas e particulares, 

creches públicas e particulares, faculdades particulares e a Policlínica Regional Leste. 

Na comunidade Progresso, existem também recursos para a educação como instituições como 

escolas pública, particular e uma universidade de ensino superior e particular (UNIPAR). Já 

em relação à economia, o Juiz-forense trabalha na indústria, comercio e serviços como 

marmoraria, marcenaria, material de construção. Para sua subsistência existem fornecedores 

de hortifrúti, padarias, casa lotérica, academia, salão de beleza, armarinhos, farmácias, 

açougue, supermercado e fábricas.  

A UBS Progresso, conta com projetos sociais importantes para a região como o Ramatis, que 

é um trabalho feito em um centro espírita, onde se realiza uma campanha para recolher 

agasalhos e alimentos para serem doados para pessoas mais carentes; o Centro de atendimento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Juiz_de_Fora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Ensino_Superior_de_Juiz_de_Fora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Est%C3%A1cio_de_S%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doctum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_Machado_Sobrinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Presidente_Ant%C3%B4nio_Carlos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Salgado_de_Oliveira
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Ana do Padre Frederico, centro comunitário que oferece serviços gratuitos como fisioterapia, 

odontologia e advocacia, para a população da região. 

A Equipe de Saúde da Família nº 70, presta serviços em saúde na Unidade Básica de Saúde 

Progresso na zona urbana de Juiz de Fora, onde é responsável por 682 famílias cadastradas 

em seis micro áreas. Para este serviço, a equipe de profissionais de saúde é composta de um 

médico generalista, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e três Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS).  

A localização da UBS Progresso, pode ser citada como um ponto facilitador do processo de 

trabalho, pois a equipe nº 70 presta serviços próximo da Policlínica Regional Leste, que é 

onde os pacientes são encaminhados nos casos mais urgentes ou que não podem ser 

resolvidos na UBS Progresso. A policlínica constitui um espaço de cuidado especializado, 

complementando as ações da Atenção Primária em Saúde, disponibilizando consultas médicas 

especializadas, pequenos procedimentos cirúrgicos, ambulatoriais, suporte diagnóstico e 

terapêutico. Além deste ponto facilitador do processo de trabalho, pode ser citado o apoio do 

Centro de Referência de Assistência social (CRAS Leste); Outro facilitador é o Centro de 

Apoio Psicossocial (CAPS) funciona no bairro Manoel Honório e ajuda a equipe através dos 

encontros de matriciamento realizado mensalmente onde a equipe se reúne com os 

especialistas (psiquiatra, assistente social e enfermeira do CAPS) na UBS Progresso estudar e 

discutir casos. Quando é necessário discutir algum assunto antes da data programada para 

matriciamento a equipe faz nova reunião; o prontuário eletrônico à disposição da equipe; os 

grupos operativos que funcionam na UBS Progresso que são: grupo de diabéticos, 

hipertensos, tabagismo, adolescentes, direito reprodutivo e gestante. Estes, funcionam 

mensalmente, onde são propostas caminhadas, palestras, exposição de vídeos, atividades 

culinárias e educação em saúde com uso de panfletos e folhetos. A cargo da enfermeira, ficam 

serviços como os de puericultura e pré-natal, além de preventivos de câncer de colo de útero e 

de mama.  

Quanto às doenças crônicas, o usuário é acompanhado através de uma agenda programada de 

acordo com o grau de estratificação de risco, mas recebem atendimentos sempre necessários 

inclusive podem ser visitados pela equipe em seus domicílios conforme a necessidade e 

dificuldades de locomoção. 

Ainda em relação às visitas domiciliares, os agentes comunitários de saúde da equipe nº 70 

têm este compromisso com as famílias uma vez por mês e são realizadas pelo médico, 
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enfermeiro e técnico de enfermagem, em um dia da semana conforme programação realizada 

pela equipe. Se necessário, as visitas medicas e de enfermagem são realizadas antes das 

programadas. Alguns diabéticos recebem visitas mais frequentes conforme o risco biológico e 

ambiental e as dificuldades para o controle adequado da doença. A equipe atende usuários 

com ulceras nos membros inferiores por diabetes, realizando tratamento e curativos no 

domicilio e na unidade; orientando sobre estilo de vida, uso de medicação adequada, além de 

encaminha-los para as consultas com especialistas. Ainda, colaborando com o trabalho da 

equipe, quando o paciente precisa de avaliação de especialistas, o médico faz 

encaminhamento através do mesmo documento, recebe o retorno ou contra referência, sendo 

possível ser visto pelo médico, tanto em demanda espontânea, quanto em consulta agendada. 

A equipe tem o apoio dos ACS, que sempre permanecem atentas ao prestar assistência ao 

paciente e também acompanham a agenda de consultas dos pacientes com especialistas na 

ocasião das visitas domiciliares.  

A relação entre a equipe e os usuários, é satisfatória e os profissionais encontram-se 

qualificados, unidos, responsáveis, possui espírito solidário e acolhem os usuários com 

qualidade. 

Os exames clínicos solicitados são coletados na UBS Progresso e encaminhados para o 

laboratório central (LACEM) do município, no bairro Vila Ideal, cujo acesso aos resultados, 

ocorrem entre 10 e 15 dias. No processo de trabalho da equipe nº 70, quando é necessário 

solicitar avaliação de especialistas o médico da equipe faz o encaminhamento através do 

agendamento no Serviço Unificado de Marcação de Consulta SUMC na secretaria de saúde 

do município. No cotidiano, o processo de trabalho da equipe é programado e o paciente que 

busca serviços é acolhido pelo membro da equipe que o mesmo entrou em contato 

primeiramente, para o rápido atendimento e avaliação medica e/ou enfermeiro. A 

programação e planejamento das ações propostas pela equipe ocorrem uma vez por semana, 

onde neste momento também são discutidos os resultados das ações anteriores, bem como as 

correções de rumo sempre que necessárias. 

 O acesso das pessoas à unidade geralmente é fácil e somente alguns idosos necessitam de 

ajuda dos familiares ou cuidadores, pela sua própria dificuldade de deambulação ou algum 

tipo de demência. Estruturalmente, na unidade não existem escadas ou rampas. Neste sentido 

a equipe ao fazer visitas domiciliares, aconselham os familiares a colocar corrimão, abolir o 

uso de tapetes, entre outros, para evitar as quedas das pessoas idosas 
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Quando os usuários procuram os serviços da equipe nº 70, os pacientes são acolhidos na 

unidade e atendidos conforme o risco na demanda espontânea que sempre ocorre nos períodos 

da manhã e tarde, sendo que os pacientes de menor risco são agendados para retorno. Nos 

casos agudos (múltiplos traumas, abdômen agudo, IAM, etc.) a equipe inicia o atendimento, e 

se necessário os encaminha para Policlínica Regional Leste ou hospital através do Serviço de 

Atendimento Móvel Urbano(SAMU)que faz atendimento conforme relato do médico. 

 

De outro lado, na UBS Progresso, a equipe nº 70 enfrenta situações dificultadoras do processo 

de trabalho como a fragmentação da equipe, onde as micro áreas 2,5 e 6 não possuem agentes 

comunitários embora numa delas a falta de agente comunitário de saúde se deve a um 

afastamento pelo INSS; a falta do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), a falta de 

transporte para as visitas domiciliares que são feitas a pé; a falta de alguns insumos 

necessários para curativos, alguns medicamentos, exames complementares de alto custo como 

ressonância magnética com demora significativa em ser realizadas aos pacientes , chegando 

até dois anos de espera, comprometendo o diagnóstico precoce e tratamento oportuno.  

1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

As doenças mais frequentes no território da equipe nº 70 evidenciadas ao ser realizado o 

diagnóstico situacional foram a Hipertensão arterial sistêmica, transtorno de metabolismo dos 

lipídios, poli farmácia, uso indiscriminado de psicofármacos em idosos e depressão. Além 

destas patologias o diagnóstico situacional permitiu verificar o úmero significativo de 

atendimentos aos usuários diabéticos que estão sob-responsabilidade da equipe nº 70. Grande 

parte dos diagnósticos e seguimentos é realizada inicialmente com o acolhimento e 

direcionado ao médico, que após a consulta e diagnóstico da doença, realiza o 

encaminhamento do paciente para o endocrinologista através do prontuário eletrônico e 

agendamento pelo SUMC municipal. No caso das ulceras dos membros inferiores, quando é 

necessária atenção especializada, o médico da equipe faz o encaminhamento para o 

especialista no Hospital de Pronto Socorro do município e a equipe promove os cuidados 

necessários através de atendimentos ambulatoriais e domiciliares conforme a demanda. 

O problema foi percebido também, quando observados os prontuários dos pacientes, onde 

ficou clara a grande quantidade de usuários já diagnosticados com diabetes com profissionais 

médicos que trabalharam em outra época na UBS Progresso. Constatou-se que estes usuários 
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comparecem na UBS somente em situações de crises agudas, em busca de curativos para o pé 

diabético, ou mesmo com comorbidades associadas ao descontrole glicêmico. Os níveis 

glicêmicos inadequados, também foram encontrados nas consultas programadas e de onde os 

usuários mostraram os exames complementares realizados em datas anteriores e que não 

levaram ao conhecimento do médico, alegando a rotatividade de profissionais e por este 

motivo sempre eram solicitados novos exames. Nos registros da equipe, observou-se a 

realização de glicemias capilares nos diabéticos na UBS e ainda a presença de outros exames 

laboratoriais e medicamentos sem uso e muitas vezes vencidos durante as visitas domiciliares.  

Foi realizada então, a análise da governabilidade da equipe sobre os problemas evidenciados, 

e a capacidade de enfrentamento pela equipe. Assim, a equipe concluiu que no território 

vivem vários usuários acometidos pelo diabetes méllitus, sendo, portanto, o problema mais 

prevalente e que pela importância, necessita neste momento da elaboração de uma proposta de 

intervenção voltada para o esforço de reduzir ou pelo menos impactar o problema (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010). 

 

1.5 Priorização de problemas (Segundo passo) 

 

 No quadro 1 e após a construção do diagnóstico situacional da equipe nº 70, foi elaborado 

uma síntese para demonstrar as condições os problemas mais comuns no território da equipe 

na comunidade Progresso em Juiz de Fora – Minas Gerais. 

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

situacional do território da equipe nº 70 em Juiz de Fora – Minas Gerais. 

Priorização dos 

problemas Importância Urgência 

Capacidade de 

enfrentamento da equipe 

Seleção 

Diabetes Mellitus Alta 7 Parcial 1 

Dislipidemia Médio 5 Parcial 5 

Hipertensão Médio 5 Parcial 4 

Tabagismo Baixo 4 Parcial 3 

Sedentarismo Baixo 4 Parcial 3 

Fonte: Próprio autor (2018) 
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2 JUSTIFICATIVA 

Justifica - se a construção deste trabalho pelo fato de a equipe 70 em Juiz de Fora/ Minas 

Gerais prestar serviços em saúde à diabéticos cadastrados na equipe, os quais, representam 

cerca de 4% da população cadastrada, sendo a maioria do grupo de idade entre 40 e 60 anos 

ou mais. Deles 60 são mulheres e 22 são homens; mais da metade apresentam dislipidemia, 40 

são obesos (2% da população cadastrada); todos eles matem uma vida sedentária e  53 (cerca 

de 3% da população cadastrada) sofrem hipertensão arterial. Parte destes pacientes, não 

utilizam medicamentos adequadamente, justificando que, não entenderam a explicação dada 

pelo profissional da saúde, ou, relatam esquecer a medicação, ou que quando se sente bem 

não tomam os medicamentos. Alguns diabéticos que fazem uso da insulina desconhecem a 

maneira de administrar a mesma, ou dependem de terceiros.  

O Diabetes Mellitus é uma endocrinopatia caracterizada por hiperglicemia, a qual é causada 

por irregularidades na secreção de insulina e consequentemente na sua ação. Os sintomas 

mais comuns relacionados à hiperglicemia são: poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia e 

visão turva. No caso das complicações agudas o problema é mais grave, podendo 

comprometer a vida, representados pela cetoacidose diabética e a síndrome hiperosmolar 

hiperglicêmica não cetótica. De outro lado, a hiperglicemia crônica resulta em disfunção e 

falência de vários órgãos como os olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos (GROSS et 

al, 2002). Já o aumento da prevalência das dislipidemias na população em geral, é 

caracterizado por níveis elevados de triglicerídeos e LDL-colesterol e baixos níveis de HDL-

colesterol, representando também um importante fator de risco cardiovascular (ARCANJO et 

al, 2005) 
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3 OBJETIVO 

Elaborar uma proposta de intervenção visando estimular a adesão ao tratamento do Diabetes 

Melllitus e alteração do perfil metabólico entre acometidos, na área de abrangência da Equipe 

de Saúde da Família Progresso no município de Juiz de Fora, Minas Gerais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

  

4 METODOLOGIA 

 

Esta proposta de Intervenção foi baseada no método do Planejamento Estratégico Situacional 

(PES), tendo sido realizada a partir da realização da Estimativa Rápida do território da equipe 

de saúde nº 70 da Unidade básica de saúde Progresso em Juiz de Fora/ Minas Gerais. O 

diagnóstico situacional permitiu verificar a realidade dos usuários adscritos, que foi o ponto 

de partida para produzir uma relação dos problemas enfrentados pela população. A Estimativa 

Rápida contribuiu com a observação ativa do território, que juntamente dos problemas 

evidenciados, contribuíram para que a equipe de saúde, selecionasse o problema considerado 

prioritário, realizando também a governabilidade e capacidade de enfrentamento do problema. 

 

Assim, foi realizada a revisão narrativa da literatura e propondo uma intervenção, pertinente 

ao tema. Posteriormente, desenvolveu-se a proposta de intervenção sobre o problema 

considerado prioritário utilizando os dez passos do Planejamento Estratégico Situacional que 

ao final será realizado monitoramento e avaliação e ainda a correção de rumos se necessário. 

Para compor esta proposta, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema tendo sido 

utilizados trabalhos científicos buscados nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, 

Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva, Scielo, dentre outros. A 

revisão bibliográfica foi realizada por meio dos seguintes descritores em Saúde (DesC): 

Diabetes mellitus.  

Dislipidemias. 

Atenção Primária à Saúde. 

Estratégia de Saúde da Família 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os modelos de saúde representam as formas de organização dos serviços de saúde, 

caracterizados de acordo com as tecnologias utilizadas nos níveis de atenção primária, 

secundária e terciária. A garantia do acesso das pessoas aos diversos níveis de atenção é 

conhecida nos serviços de saúde como integralidade. No nível de atenção primária, são 

utilizadas intervenções voltadas para o indivíduo e coletividade, a fim de resolver problemas 

da população, como doenças cônicas não transmissíveis que são relacionadas às causas 

múltiplas. Embora em meio às modificações no Sistema Único de Saúde, propondo a 

substituição do modelo de atendimento hospitalocêntrico, pela proposta de ações de 

preventivas e coletivas, doenças crônicas como o diabetes vem mostrando elevada incidência 

e a modificação desta situação; depende da organização e incentivo à atenção básica, que 

permite a implantação de medidas que podem interferir reduzindo ou controlando a doença 

(GUIDONI et al, 2009). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é uma estratégia voltada para a efetividade dos sistemas 

de saúde, centrada na sua reorganização e ampliação. Trata-se do primeiro nível de acesso dos 

usuários ao sistema de saúde, direcionado à continuidade do cuidado, através do 

desenvolvimento de ações e serviços de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, visando resolver os problemas vivenciados pelos indivíduos, sua família e coletividade 

(STARFIELD, 2002 apud CARRER, 2016). Os autores também descrevem que, 

[...] Espera-se de um serviço de APS, para ser considerado efetivo, que 
cumpra um conjunto indissociável de atributos estruturantes do processo de 

atenção, denominados de essenciais, os quais compreendem: o acesso de 

primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do 
cuidado. Quando associados aos atributos derivados orientação familiar e 

comunitária e competência cultural, qualificam as ações em saúde. Desta 

forma, a presença e a extensão destes atributos nos serviços oferecidos pela 

APS estão intrinsecamente relacionadas à qualidade dos serviços e à 
efetividade das ações em saúde (STARFIELD, 2002 apud CARRER, 2016, 

p. 2850) 

O programa de Saúde da Família, atualmente definido como Estratégia Saúde da Família, visa 

a reorganização da Atenção Primária à Saúde, considerada a porta de entrada no sistema de 

saúde (BARATIERI,; MARCON , 2011). 



24 

 

  

A Estratégia Saúde da Família visa um modelo de assistência voltado para as equipes de 

saúde, que deve ser constituída de médico, enfermeiro e agentes comunitários de saúde. São 

propostas novas ações de saúde, reorganização dos serviços e práticas assistenciais, sendo o 

financiamento para esta nova proposta, fundamentado na diretiz conhecida como 

descentralização. Assim, estas equipes de saúde, promovem a atenção primária à saúde 

apoiada em ações multiprofissionais, voltadas para uma população sob sua responsabilidade, 

previamente adscrita em um território. Esta equipe também passou a implementar ações de 

promoção da saúde e reorganizar o processo de trabalho, atuando como estratégia e visando  

mudanças em saúde, sistematização da demanda espontânea e programada, promovendo 

ações integrais em saúde partindo dos determinantes sociais de saúde(LEITE et al, 2016). 

Para Medina et al (2014), o cuidado prestado às doenças crônicas não transmissíveis 

demandam medidas preventivas voltadas para o ambiente físico e sobre estilos de vida e não 

somente para o indivíduo e suas famílias usando o enfoque biomédico, associado à história 

natural da doença. Os autores, também consideram a promoção da saúde sendo, 

[...]a emergência das doenças crônicas como um importante problema de 

saúde pública tem colocado na ordem do dia o debate sobre as práticas de 

saúde e o processo de trabalho desenvolvido no âmbito das equipes, 
especialmente na APS, ao que tudo indica, ainda centrado em formas de 

organização que não se adequam às necessidades de atenção a populações 

crescentemente assoladas por problemas de natureza crônica. No que diz 
respeito às inovações propostas para o trabalho dos profissionais que 

compõem as equipes de Saúde da Família, destaca-se a inserção de práticas 

de promoção da saúde, tanto em sua dimensão individual como coletiva, 

mediante a realização de ações de educação e comunicação em saúde 
dirigidas ao incentivo a mudanças comportamentais e a determinados hábitos 

e estilos de vida de indivíduos mediante a participação das equipes em ações 

intersetoriais voltadas para intervenções sobre determinantes sociais que 
interferem na qualidade de vida da população adscrita às unidades de saúde 

(MEDINA et al, 2014, p.70). 

  

Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como o Diabetes Mellitus, são um problema de saúde 

pública e representam um número significativo de hospitalizações no sistema público de 

saúde. Para o enfrentamento deste tipo de agravo, as políticas públicas vêm propondo a 

organização de serviços baseados na longitudinalidade do cuidado possível com o trabalho da 

Estratégia Saúde da Família (MENDES, 2012 apud RADIGONDA; SOUZA; CORDONI 

JUNIOR, 2015). Para Guidoni et al (2009), o aumento na incidência do diabetes tipo 2 é 

atribuído a,  
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[...] fatores como: a) envelhecimento da população com fatores 
predisponentes; b) alterações dietéticas, com crescente substituição dos 

alimentos ricos em fibra, vitaminas e minerais por produtos industrializados; 
c) sedentarismo, favorecido por mudanças na estrutura de trabalho e avanços 

tecnológicos; d) obesidade; e) tabagismo, entre outros (Sartorelli, Franco, 

2003apud GUIDONI et al, 2009, p. 39). 

De acordo com Gross et al(2002), o Diabetes Mellitus são um grupo de doenças metabólicas 

resultado de alguma alteração na secreção de insulina, ou ou problemas na ação. 

Caracterizada pela hiperglicemia, os sintomas mais comuns são a poliúria, polidipsia, perda 

de peso, polifagia e visão turva. Nas complicações agudas, são características a cetoacidose 

diabética e a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica. De outro lado, a 

hiperglicemia crônica está relacionada ao dano, disfunção e falência de órgãos importantes, 

como os olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos.  

O diabetes pode ser classificado em Diabetes Mellitus tipo 1, Diabetes Mellitus tipo 2, Outros 

tipos e Diabete Gestacional. Com prevalência significativa no mundo, diabetes vem sendo 

também, altamente incidente em países em desenvolvimento, com maior magnitude entre 

adultos entre 45 e 64 anos. Se diagnosticado precocemente e com correta classificação, o 

tratamento é mais adequado, podendo garantir um controle glicêmico satisfatório reduzindo as 

complicações microvasculares, entre pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1, e a longo prazo 

no tipo 2, observou redução no risco de doença macrovascular(MARASCHIN et al, 2010) 

Considerando, neste trabalho a maior incidência do diabetes tipo 2 no território  da equipe 

nº70 em Juiz de Fora, o enfoque será maior em relação ao Diabetes Mellitus tipo 2. Assim, a 

dieta adequada e a prática de atividade física regular, podem ser consideradas “terapias de 

primeira escolha” quanto ao tratamento da síndrome metabólica. Procura-se então, reduzir os 

fatores de risco para o desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2 e doença cardiovascular, 

pela consequente redução da circunferência abdominal e gordura visceral, além da 

sensibilidade à insulina, com redução dos níveis plasmáticos de glicose e triglicerídeos e 

aumento do colesterol HDL(MCLELLAN et al, 2007). Os autores, também referem que, 

[...] As anormalidades na secreção de insulina podem levar ao 

desenvolvimento de resistência e, por outro lado, um comprometimento na 
captação de glicose pelos tecidos periféricos pode causar, secundariamente, 

falência das células b. As contribuições relativas da resistência à insulina e 

da deficiência de secreção das células b para o desenvolvimento de 
hiperglicemia variam de paciente para paciente. A transição para o Diabetes 
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Mellitus é determinada não somente por uma acentuação da resistência à 

insulina, atribuível ao excesso de peso e/ou envelhecimento, entre outras 

causas, como o sedentarismo, mas, também, pela incapacidade do pâncreas 
em aumentar a secreção insulínica adequadamente em resposta à 

hiperglicemia (WAJCHENBERG; SANTOMAURO; SANTOS, 1992 apud 

MCLELLAN et al, 2007, p. 518) 

O diabetes mellitus é uma doença crônica não transmissível, importante também pela 

gravidade das suas complicações e a alta morbimortalidade demandando investigações das 

complicações agudas e crônicas em relação com o tempo de diagnóstico. As complicações da 

doença aumentam ao longo dos anos, e se diagnosticado precocemente, podem ser propostas 

medidas que minimizem o aparecimento de complicações. Nas unidades de saúde, devem ser 

consideradas características sociodemográficas e clínicas, para que posteriormente se 

proponha o cuidado e programas educativos pelos profissionais de saúde que permitam 

controlar os níveis glicêmicos dos diabéticos (CORTEZ et al, 2015). Com o avanço do 

número de pessoas acometidas pelo diabetes mellitus, um dos problemas que podem ser 

considerados são as s ulcerações nos pés que atinge um numero considerável de indivíduos. O 

tratamento de manejo destas feridas é complexo, principalmente quando infectadas e 

profundas aumentando a possibilidade de amputação, pois, resulta da união de fatores como 

neuropatia sensitivo-motora e autonômica periférica crônica, doença vascular periférica, 

alterações biomecânicas, ocasionando a pressão plantar anormal, e infecção. Situações como 

estas, provocam impacto socioeconômico, gastos com tratamentos, internações prolongadas e 

recorrentes, incapacitações físicas e sociais, inclusive redução da produtividade. Além disso, 

na vida pessoal, observa-se redução da autoestima, alteração na vida social e em família, 

sendo que, as limitações físicas, podem resultar em isolamento social e depressão (ALMEIDA 

et al, 2013).  

De acordo com Guidoni et al ( 2009), o tratamento do portador de diabetes, necessita do 

vínculo do paciente com as unidades de saúde que o atende, permitindo adesão ao tratamento, 

possibilitando o diagnóstico, acesso às formas de tratamento, atendimento por profissionais 

capacitados e se necessário especialistas. O diagnóstico e controle do diabetes podem reduzir 

complicações ou, retardar seu progresso. O tratamento não-farmacológico envolve educação, 

modificações do estilo de vida, prática de atividade física, readequação da dieta, redução de 

peso, tabagismo e alcoolismo. Assim, o Sistema Único de Saúde deve desenvolver programas 
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eficazes e viáveis através da prevenção primária e secundária das complicações metabólicas 

da doença capazes de reduzir ou retardar as complicações.   

Conforme a V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2013), os 

lipídeos biológicos conhecidos como fosfolípides, colesterol, triglicerídeos e ácidos graxos 

são de grande importância sob o ponto de vista fisiológico e clínico. Sobre estas substancias 

ainda descreve os conceitos mais importantes, 

[...] Os fosfolípides formam a estrutura básica das membranas celulares. O 

colesterol é precursor dos hormônios esteroidais, dos ácidos biliares e da 

vitamina D. Além disso, como constituinte das membranas celulares, o 
colesterol atua na fluidez destas e na ativação de enzimas aí situadas. Os 

triglicerídeos são formados a partir de três ácidos graxos ligados a uma 

molécula de glicerol e constituem uma das formas de armazenamento 

energético mais importante no organismo, depositados nos tecidos adiposo e 
muscular.Os ácidos graxos podem ser classificados como saturados (sem 

duplas ligações entre seus átomos de carbono), mono ou poli-insaturados, de 

acordo com o número de ligações duplas na sua cadeia. Os AGs saturados 
mais frequentemente presentes em nossa alimentação são: láurico, mirístico, 

palmítico e esteárico (que variam de 12 a 18 átomos de carbono). Entre os 

AGs monoinsaturados, o mais frequente é o ácido oléico, que contém 18 
átomos de carbono. Quanto aos AGs poli-insaturados, podem ser classificada 

como ômega-3 (eicosapentaenoico, docosaexanoico e linolênico), ou ômega-

6 (linoleico), de acordo com a presença da primeira dupla ligação entre os 

carbonos, a partir do grupo hidroxila.As lipoproteínas permitem a 
solubilização e o transporte dos lípides, que são substâncias geralmente 

hidrofóbicas, no meio aquoso plasmáticas. São compostas por lípides e 

proteínas denominadas apolipoproteínas (apos). As apos têm diversas 
funções no metabolismo das lipoproteínas, como a formação intracelular das 

partículas lipoproteicas, caso das apos B100 e B48, e a atuação como 

ligantes a receptores de membrana, como as apos B100 e E, ou cofatores 

enzimáticos, como as apos CII, CIII e AI.Existem quatro grandes classes de 
lipoproteínas separadas em dois grupos: (1) as ricas em TG, maiores e menos 

densas, representadas pelos quilomícrons, de origem intestinal, e pelas 

lipoproteínas de densidade muito baixa ou very low density 
lipoprotein (VLDL), de origem hepática; e (2) as ricas em colesterol, 

incluindo as de densidade baixa ou low density lipoprotein (LDL) e as de 

densidade alta ou high density lipoprotein (HDL). Existe ainda uma classe 
de lipoproteínas de densidade intermediária ou intermediary density 

lipoprotein (IDL) e a lipoproteína (a) [Lp(a)], que resulta da ligação 

covalente de uma partícula de LDL à apo (a). A função fisiológica da Lp(a) 

não é conhecida, mas, em estudos mecanísticos e observacionais, ela tem 
sido associada a formação e progressão da placa aterosclerótica(XAVIER et 

al, 2013, p. 1). 

 

A aterosclerose é estimada de acordo com um conjunto de características que podem 

aumentar a possibilidade do indivíduo desenvolver a doença. Deve-se, portanto, verificar a 
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estratificação do risco identificando as manifestações clínicas da aterosclerose, como a o 

diabetes melito tipo 1 ou 2, doença renal crônica ou de aterosclerose na forma subclínica 

documentada por metodologia diagnóstica, mesmo em prevenção primária(CATAPANO et al, 

2011 apud XAVIER et al, 2013, p. 6). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

 

6.1 Terceiro passo: descrição do problema selecionado 

 

Com a realização da estimativa rápida os profissionais da equipe nº 70 em Juiz de Fora, 

passaram a conhecer realidade vivenciada pelos usuários adscritos, bem como a presença 

significativa de acometidos pelo diabetes mellitus. Observou-se que alguns vivem com 

comorbidades associadas ao descontrole glicêmico e que na maioria das vezes, quando 

procuram a Unidade de Saúde Progresso, se encontram em situações como crises agudas, em 

busca de curativos para o pé diabético, ou por vezes descompensados pelo acometimento do 

diabetes. Alguns destes usuários foram diagnosticados em outra data com Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), entre outras doenças, sendo que se encontram quase sempre sem 

tratamento, ou sem conhecimento de suas doenças. Geralmente nos primeiros atendimentos, a 

equipe avalia os níveis glicêmicos que costumeiramente se encontram inadequados. Quando 

feita a anamnese, a equipe verificou que alguns pacientes, embora encaminhados para 

especialistas os mesmos, não compareceram por esquecimento ou outro motivo. Quando 

foram às estas consultas, em datas anteriores, mas que não levaram ao conhecimento do 

médico, alegando a rotatividade de profissionais. Assim, e por este motivo sempre eram 

solicitados novos exames a cada nova consulta. Nas consultas programadas, o não 

comparecimento daqueles usuários também se demonstrou comum e na tentativa de resolver o 

problema, nas visitas domiciliares, a equipe vem orientando o usuário diabético, levando 

conhecimentos de forma individual e adequada a cada situação, procurando estimular novos 

hábitos de vida para a melhoria da qualidade de vida esperada. Além disso, são levadas 

orientações sobre o diabetes aos familiares estimulando-os a aumentar a atenção sobre os 

aspectos preventivos e a boa utilização dos medicamentos, curativos e especialmente dieta. A 

equipe n° 70, também usa o tempo de espera por atendimentos na recepção da unidade, para 

enfatizar temas relacionados à prevenção, convites para participar dos grupos e palestras, ou 

outra ação que a equipe disponibilizar.  

6.2 Quarto passo: explicação do problema  

As doenças cardiovasculares e a aterosclerose são um importante problema de saúde pública 

no Brasil e no mundo. Indivíduos acometidos pelo diabetes mellitus podem apresentar 
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também níveis sanguíneos, com significativa elevação das taxas de lipídios e de lipoproteínas, 

podendo ao longo do tempo, ocasionar doenças cardiovasculares. As alterações das 

lipoproteínas plasmáticas resultam de hábitos alimentares inadequados, meio onde vive, 

fatores genéticos e sedentarismo, os quais são capazes de provocar a arteriosclerose e doenças 

cardiovasculares(PEREIRA, 2011). Para a autora, são liproproteínas,  

[...] as estruturas macromoleculares que facilitam o metabolismo lipídico e o 
transporte de lipídeos na circulação. As lipoproteínas são classificadas da 

seguinte maneira: lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de 

baixa densidade (LDL), lipoproteína de densidade intermediária (IDL), 
lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL), e quilomicrons (HARIS, 

2007apud PEREIRA, 2011, p.102). 

A diabetes é uma doença, cuja, incidência é crescente, e a prevenção das complicações está 

relacionada à modificação do estilo de vida, através da educação para o autocuidado como 

principal estratégia para seu tratamento e alcance de níveis sanguíneos normais de glicose dos 

acometidos, proporcionando que alcancem níveis normais de glicose (GRILLO; GORINI, 

2007). 

Esta proposta de intervenção foi produzida para a equipe nº 70 proporcionar aos usuários 

adscritos em seu território atendimento e maior assistencia pois, é clara a falta de educação 

para o autocuidado. Mesmo estando diagnosticados e com acesso a medicamnentos, os 

mesmos não aderem ao tratamento da diabetes e das dislipidemias afetando negativamente a 

saúde daquela população. Pretende-se então, estabelecer e estruturar o atendimento do 

serviço, garantindo cuidado integral, através da avaliação interdisciplinar para promover 

melhorias na qualidade de vida entre os acometidos pelo diabetes e dislipidemias. 

 6.3 Quinto passo: seleção dos nós críticos 

Os nós críticos identificados para o problema “Baixa adesão ao tratamento do diabetes e perfil 

metabólico dos portadores adscritos à área de abrangência da Equipe de Saúde da Família nº 

70, da Unidade Básica de Saúde Progresso no município de Juiz de Fora, Minas Gerais” 

foram: 

 Falta de controle da dieta, que se mantém rica em açúcares, carboidratos, alimentos 

industrializados e gorduras. 

 Falta de informação sobre o diabetes e dislipidemias pelo diabético e seus familiares  

 Falta de adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico e Sedentarismo 
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6.4 Sexto passo: desenho das operações 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “baixa adesão ao 

tratamento do diabetes e perfil metabólico”, entre os usuários acometidos na equipe nº 70, da 

Unidade Básica de Saúde Progresso em Juiz de Fora /Minas Gerais. 

Próprio autor 

 

 

 

Nó crítico 1 Falta de controle da dieta que se mantém rica em açúcares, 

carboidratos, alimentos industrializados e gorduras. 

 

Operação (operações)  Desenvolvimento do autocuidado e redirecionamento da dieta. 

Projeto Zero açúcar 

Resultados esperados Utilização da cartilha Alimentação e Nutrição na Atenção Primária à 

Saúde na construção de cartilhas.  

Produtos esperados Implantar programas e grupos de conversa sobre a forma de alimentar 

conforme guias de nutrição e fornecer uma cartilha para controle dos 

alimentos. 

Recursos necessários Organizacional: Adequação da agenda da equipe; 

Financeiro: Elaboração da cartilha de nutrição;  

Políticos: Articulação entre os setores da saúde e adesão dos profissionais. 

Recursos críticos Estrutural – Designação de profissionais  para acompanhar o grupo 

operativo além da presença dos profissionais interdisciplinares 

Cognitivo - Informação sobre os riscos de permanecer com os níveis 

sanguíneos descompensados; 

Político: mobilização entre a equipe, os usuários e e familiares e 

profissionais da educação envolvidos;  

Financeiro: recurso para impressão materiais. 

Controle dos recursos 

críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Não é necessária 

Prazo 3 meses para construir os folhetos e iniciar a propagação 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

Enfermeiro  

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Após 1 mês  e a cada retorno à unidade de saúde  verificar se as 

informações cedidas estão sendo assimiladas. Se não repetir se necessário 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “baixa adesão ao 

tratamento do diabetes e perfil metabólico”, entre os usuários acometidos na equipe nº 70, da 

Unidade Básica de Saúde Progresso em Juiz de Fora /Minas Gerais. 

Próprio autor 

 

 

 

 

 

 

Nó crítico 2 Falta de informação sobre o diabetes e dislipidemias pelo 

diabético e seus familiares 
 

Operação (operações)  Saber viver 

Projeto Aumentar as orientações e informações sobre  as dislipidemias e diabetes, 

inclusive com atendimento multidisciplinar 

Resultados esperados Reduzir o número de pacientes com glicemia e perfil lipídico 

descompensado.  

Produtos esperados Informar e esclarecer diabéticos e familiares sobre a necessidade do 

tratamento da diabetes e as sequelas que podem ocorrer quando não 

acompanhado. 

Recursos necessários Organizacional: Adequação da agenda da equipe; 

Financeiro: Elaboração da cartilha de nutrição;  

Políticos: Articulação entre os setores da saúde e adesão dos profissionais 

multidisciplinares e da equipe nº 70 

Recursos críticos Organizacional: Palestras e roda de conversa. 

 Cognitivo: Informação sobre o tema estratégia de comunicação. 

Financeiro: Para aquisição de recursos, cartilhas educativos e  meios 

audiovisuais. 

Controle dos recursos 

críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Não é necessária 

Prazo 3 meses para construir os folhetos e iniciar a propagação 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

Médico 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Após 1 mês  e a cada retorno à unidade de saúde  verificar se as 

informações cedidas estão sendo assimiladas. Se não repetir. 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “baixa adesão ao 

tratamento do diabetes e perfil metabólico”, entre os usuários acometidos na equipe nº 70, da 

Unidade Básica de Saúde Progresso em Juiz de Fora /Minas Gerais. 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

Nó crítico 3 Falta de adesão ao tratamento farmacológico e não 

farmacológico 

 

Operação (operações)  Cuidar   

Projeto Aumento  da informação entre diabéticos e familiares sobre fatores de 

risco e necessidade da adesão ao tratamento farmacológico e não 

farmacológico 

Resultados esperados Diabéticos  que utilizam hipoglicemiantes e outros associados ao estilo 

saudável de vida; Estimular adesão aos medicamentos e exames clínicos 

Produtos esperados Envolver os diabéticos e seus familiares na correta utilização de 

medicamentos, aliados a exercício físico e dieta balanceada. 

Controle através do fluxo de exames e consultas especializadas 

Recursos necessários Organizacional: Adequar a agenda; 

Cognitivo: sobre estratégias para guiar o uso de medicamentos; Políticas: 

Mobilização da família; Financeiro: Aquisição de recursos educativos.  

Financeiro: aumento da oferta de exames    

Recursos críticos Organizacional: Palestras orientações individuais. 

Cognitivo: Informação sobre medicamentos com estratégia de 

comunicação. 

Financeiro: Para aquisição de recursos, cartilhas educativos e  adesivos; 

meios audiovisuais. 

Controle dos recursos 

críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Não é necessária 

Prazo 3 meses para construir os folhetos e iniciar a propagação 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

médico 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Após 1 mês  e a cada retorno à unidade de saúde  verificar se as 

informações cedidas estão sendo assimiladas. Se não repetir. 



34 

 

  

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “baixa adesão ao 

tratamento do diabetes e perfil metabólico”, entre os usuários acometidos na equipe nº 70, da 

Unidade Básica de Saúde Progresso em Juiz de Fora /Minas Gerais. 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nó crítico 4 Falta de adesão ao tratamento farmacológico e não 

farmacológico 

 

Operação (operações)  Com diabetes e com saúde Modificar hábitos e estilos de vida 

Projeto Aumento  da informação entre diabéticos e familiares sobre fatores de 

risco e necessidade da adesão ao tratamento farmacológico e não 

farmacológico 

Resultados esperados Estímulo à prática de exercícios físicos e participação de atividades e 

resocialização e redução da solidão. 

Produtos esperados Reduzir a obesidade e sedentarismo Prática de exercícios físicos. 

Recursos necessários Politico: recursos para estruturar o serviço; Conseguir o local, 

mobilização social, intersetorial. 

Cognitivo: Informação sobre exercícios. 

 

Recursos críticos Organizacional: Palestras orientações individuais. 

Financeiro: Para aquisição de recursos, cartilhas educativos e  adesivos; 

meios audiovisuais. 

Controle dos recursos 

críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Não é necessária 

Prazo 3 meses para construir os folhetos e iniciar a propagação 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

enfermeiro 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Após 1 mês  e a cada retorno à unidade de saúde  verificar se as 

informações cedidas estão sendo assimiladas. Se não repetir. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta proposta de intervenção será possível de ser implementada pela importante participação e 

empenho dos profissionais da equipe nº70 em Juiz de Fora/Minas Gerais. Para a melhoria da 

qualidade de vida dos usuários portadores de diabetes mellitus que vivem desde o 

acolhimento e em todas as demais oportunidades e atividades da equipe como as consultas 

médica, orientações dos profissionais de enfermagem, abordagem medicamentosa e 

orientação dos ACS durante as visitas domiciliares, inclusive dos profissionais 

multidisciplinares que contribuirão com as tecnologias específicas que podem fornecer. 

 

A melhoria do cuidado prestado aos usuários e portadores de diabetes necessita de 

ações de prevenção e promoção da saúde, avaliação e monitoramento, sempre que propostas. 

Devem ainda ser realizado o acompanhamento dos níveis plasmáticos e adesão aos 

tratamentos farmacológico e não farmacológico a ser realizado pelos profissionais de saúde e 

pelos familiares, visando garantir a prevenção de problemas cardiovasculares e manter a 

qualidade de vida.  

 

As ferramentas a serem utilizadas, dependerão do empenho de cada profissional da 

equipe, atividades educativas, acolhimento, escuta qualificada, vínculo entre equipe e usuários 

diabéticos/familiares, consultas individuais, visitas domiciliares com abordagem do tema para 

contribuir com a adesão ao tratamento. Além disso, a equipe de saúde deverá melhorar suas 

habilidades e competências para lidar com o problema, adequando a agenda para proporcionar 

maior segurança ao medicar-se, sendo o trabalho da equipe participativo, comunicativo e  

realizando acompanhamento continuo.  

 

Com esta intervenção espera-se aumentar o conhecimento e envolvimento dos 

profissionais de saúde e usuários, estimulando sua compreensão, adesão ao tratamento e 

maior percepção do risco cardiovascular e adesão ao tratamento, buscando aumentar o 

controle dos níveis glicêmicos e diminuir a exposição aos fatores de risco. 
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