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RESUMO 
 
 

No Brasil, diversos estudos têm investigado a prevalência de doenças crônicas, em 
especial o Diabetes. É um problema de saúde considerado condição sensível à 
Atenção Primária, ou seja, estudos demonstram que o bom manejo deste problema 
ainda na Atenção Básica evita hospitalizações e mortes por complicações 
cardiovasculares e cerebrovasculares, por isso estes indivíduos demandam 
acompanhamento seriado e multidisciplinar, além de educação em saúde. A maioria 
dos casos de diabetes podem ser tratados na rede primária através de medidas 
preventivas e de promoção à saúde, além disso, evidências fortes reforçam a 
importância de grupos operativos de educação em saúde no processo saúde-doença. 
O estudo possui como objetivo realizar a implantação do grupo operativo e de 
educação em saúde DIA no Centro de Saúde São José em portadores de diabetes 
mellitus. Através do diagnóstico situacional e da revisão bibliográfica de artigos e 
identificação dos nós-críticos: hábitos e estilo de vida, processo de trabalho da equipe 
e promoção do autocuidado através de conhecimento sobre o Diabete Melitus. Assim, 
um plano de intervenção foi proposto para criação de um grupo operativo e de 
educação em saúde voltado aos pacientes com essa afecção. Como resultado 
espera-se atingir um bom controle metabólico, reduzir e prevenir as complicações 
agudas e crônicas do Diabete Melitus, estimular o autocuidado do paciente e 
promover informações sobre tratamento. Conclui-se que para o adequado manejo 
destes problemas é necessária a realização de um diagnóstico situacional para o 
planejamento das ações e definição de intervenções.  
 
 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Atenção Primária à Saúde. Planejamento em 
Saúde.



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

In Brazil, several studies have investigated the prevalence of chronic diseases, 
especially Diabetes. It is a health problem considered a condition sensitive to Primary 
Care, that is, studies show that the good management of this problem even in Primary 
Care avoids hospitalizations and deaths due to cardiovascular and cerebrovascular 
complications, which is why these individuals require serial and multidisciplinary 
monitoring, in addition to education in health. Most cases of diabetes can be treated in 
the primary network through preventive and health promotion measures, in addition, 
strong evidence reinforces the importance of operative health education groups in the 
health-disease process. The study aims to implement the operative and health 
education group DIA at the São José Health Center in patients with diabetes mellitus. 
Through situational diagnosis and bibliographic review of articles and identification of 
critical nodes: habits and lifestyle, team work process and promotion of self-care 
through knowledge about Diabetes Melitus. Thus, an intervention plan was proposed 
to create an operative and health education group aimed at patients with this condition. 
As a result, it is expected to achieve good metabolic control, reduce and prevent acute 
and chronic complications of Diabetes Melitus, stimulate patient self-care and promote 
treatment information. It is concluded that for the proper management of these 
problems it is necessary to carry out a situational diagnosis for the planning of actions 
and definition of interventions 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

Divinópolis é um município brasileiro do estado de Minas Gerais e também a 

maior cidade da Mesorregião do Oeste de Minas e da microrregião de mesmo nome. 

Está localizada próxima à região metropolitana de Belo Horizonte e distante cerca de 

120 quilômetros da capital do estado. Limita-se ao norte com Nova Serrana, ao 

noroeste com Perdigão, a oeste com Santo Antônio do Monte, a sudoeste com São 

Sebastião do Oeste, ao sul com Cláudio e a leste com Carmo do Cajuru e São Gonçalo 

do Pará, sendo cortada por dois rios: Rio Itapecerica e Rio Pará (IBGE, 2011). 

Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sua 

população é de 238.230 habitantes (IBGE, 2019), sendo o mais populoso município 

da Mesorregião do Oeste de Minas e o 12ª mais populoso do estado de Minas Gerais, 

ocupando uma área de pouco mais de 708 quilômetro quadrados. A cidade é 

reconhecida como polo da moda do estado de Minas Gerais, devido à alta 

concentração de indústrias do ramo confeccionista e têxtil (IBGE, 2011). 

O município recebeu nota 7,0 no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB na avaliação de 2017 (BRASIL, 2019). Atualmente, 30% das escolas 

que possuem ensino fundamental avaliadas pelo IDEB em Divinópolis pertencem à 

rede municipal de ensino. Divinópolis abriga o Campus Centro-Oeste Dona Lindu da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) um campus da Universidade 

Estadual de Minas Gerais (UEMG) e um Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais (CEFET-MG). 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 6.28 para 1.000 nascidos 

vivos e o índice de desenvolvimento humano municipal é de 0,764 conforme 

estatísticas (IBGE, 2019). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

A Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por 

um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação 

de saúde das coletividades. 
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A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários com o Sistema 

Único de Saúde, uma vez que é a principal porta de entrada das redes de atenção à 

saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, 

da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social.  

Atualmente a atenção primária no município é composta por vinte unidades de 

Atenção Primária em Saúde (APS) que atuam no modelo Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Além dessas existem outras dezesseis unidades chamadas de 

“Centros de Saúde” que correspondem à estabelecimentos de atenção primária à 

saúde, porém sem contar com a implantação do modelo ESF, preconizado pela 

Política Nacional de Atenção Básica. Estas unidades operam sem equipe completa 

de agentes comunitários e não há divisão de seus territórios em microáreas.  A maior 

parte dos centros de saúde possuiu uma população adscrita bem maior do que 

realmente é definido nas diretrizes da atenção básica, o que gera inúmeros problemas 

na cobertura da população e no acesso aos serviços de saúde. 

Em Divinópolis a atenção especializada é subdivida em diversos níveis e a 

prestação de serviços ocorre em diferentes estabelecimentos de saúde. O município 

conta com uma Policlínica que atua como centro de referência para consultas 

especializadas em ginecologia e obstetrícia (incluindo referenciamento de gestantes 

para pré-natal de alto risco), cardiologia, urologia, nefrologia, infectologia, 

gastroenterologia, cirurgia geral, otorrinolaringologia, pneumologia dentre outros 

ambulatórios de especialidades médicas. Os atendimentos de consultas 

especializadas são agendados conforme disponibilidade da agenda do profissional 

especialista e o número de vagas reservada à aquela especialidade em cada unidade 

de atenção primária.  

Existe também uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis e a 

Universidade Federal de São João del-Rei onde médicos professores realizam 

atendimentos e consultas eletivas em diversas especialidades medicas através de 

ambulatórios no Centro de Especialidades Médicas (CEM). Neste local é possível 

conseguir atendimento para casos que em um primeiro momento deveriam ser 

referenciados para o tratamento fora do domicilio, devido à ausência da especialidade 

no município via SUS.  
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Infelizmente, a grande demanda pelos serviços de atenção especializada 

continua crescendo em parte por três grandes causas: número insuficiente de 

especialistas para a demanda, encaminhamento desnecessários que poderiam ser 

conduzidos na APS e baixo controle adequado de condições crônicas sensíveis na 

atenção primária (hipertensos e diabéticos mal controlados que desenvolvem 

complicações).  

Existe somente uma única Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24H Padre 

Roberto) em Divinópolis que atende de forma ininterrupta durante todos os dias da 

semana. É notória a superlotação do ambiente de urgência. A maioria dos casos 

encontra-se “internada” na própria UPA, aguardando leito no único hospital 

conveniado pelo SUS em Divinópolis.  

Atualmente a UPA 24H Padre Roberto realiza, em média, vinte mil 

atendimentos no mês. Conta com leitos provisórios de observação. Possuiu equipe 

médica composta por cardiologista, clínicos gerais, pediatra, ortopedista e cirurgião 

geral. Está associada como porta de entrada do SAMU (Serviço de Atendimento 

Médico de Urgência).    

A cidade possui três hospitais de média complexidade e um hospital de 

média/alta complexidade, este último, por sua vez, opera como conveniado à rede 

SUS.  

O hospital São João de Deus conta atualmente com de 380 leitos de internação, 

sendo mais de 290 exclusivos para a saúde pública. Executa procedimentos de 

pequena, média e alta complexidade em áreas essenciais e prioritárias, como cirurgia 

geral, oncologia clínica e cirúrgica, nefrologia, neurocirurgia, ortopedia, ginecologia e 

obstetrícia e pediatria. Possui 40 leitos de CTI adulto e mais 30 leitos de UTI Neonatal 

e Pediátrica.  

O principal foco da rede hospitalar em Divinópolis concentra-se no Hospital São 

João de Deus, visto ser o único conveniado ao SUS ,além de referência no 

atendimento a pacientes oncológicos através do Hospital do Câncer (nome dado ao 

setor de oncologia) com equipe completa contando com radioterapia, quimioterapia e 

cirurgia oncológica além de oncologistas que desempenham um papel fundamental 

na saúde da região centro-oeste de Minas Gerais, atendendo mais de 50 municípios 

vizinhos. 
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O município conta com o Centro Municipal de Apoio à Saúde (CEMAS) 

instituição na qual são realizados a maioria dos exames da rede pública de saúde 

incluindo sorologias, exames de sangue, urina, culturas e outras secreções. O CEMAS 

fornece além de exames de pequena complexidade, exames diagnósticos mais 

acurados como teste rápido molecular para identificação de infecção por 

micobactérias.  

Apesar de bem equipado, existem alguns problemas como ausência de 

reagentes básicos e a não realização de exames mais complexos (principalmente 

dosagens hormonais) e estudos de anatomopatologia e imuno-histoquímica. Estes 

últimos exames são realizados por empresa própria contratada pelo município.  

No CEMAS também é possível realizar radiografias agendadas e 

ultrassonografias. 

O município conta com uma farmácia Central responsável pela distribuição de 

medicamentos gratuitos a pacientes do sistema público de saúde. Além disso existem 

outras quatro farmácias regionais espalhadas pelo município que fornecem os 

medicamentos principalmente aqueles que não estão inclusos no programa Farmácia 

Popular do Governo Federal. Para ter direito ao medicamento o paciente deve ter 

consultado com um dos profissionais que compõem a atenção primária do município. 

Divinópolis também é possui uma das regionais de distribuição de medicamentos 

especiais do Governo do Estado. 

Todo processo entre os diferentes níveis da atenção à saúde é realizado de 

forma integrada através do Sistema de Informações em Saúde (SIS) que conta com 

integração ao SISAB e outras plataformas do Governo Federal. Este é um sistema 

amplamente institucionalizado no município que integra os dados individuais de cada 

paciente servindo como ponto de apoio para todos os profissionais que o utilizam. 

Através deste sistema é possível verificar pedidos de referenciamento ao médico 

especialista, contra referência, medicações prescritas e liberadas na farmácia 

municipal, listas de exames e resultados anteriores realizados, procedimentos 

médicos, prontuários de consultas anteriores, sistema de classificação de risco de 

pacientes, visualização de internações anteriores e atendimentos ao nível terciário.  

A desvantagem é que nem todos os pontos de atenção da rede de saúde no 

município estão interligados e ainda existe uma certa relutância por parte dos 
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profissionais, principalmente médicos, ao abandonarem o registro das informações 

em prontuário físico e utilizar o prontuário eletrônico integrado do cidadão.  

 

1.3 Aspectos da comunidade São José 

A comunidade do bairro São José engloba cerca de 32 mil habitantes, é 

localizado em região adjacente ao centro do município que se formou entorno do 

crescimento populacional de Divinópolis, através do desenvolvimento econômico dos 

setores de fundição e siderurgia, confecção, atividades rurais e setor de serviços. A 

população adscrita envolve outros sete bairros. Hoje, a população empregada vive 

basicamente do trabalho nas empresas de confecção e prestação de serviços 

(comércios, lojas de roupa, supermercados e loja de eletrônicos).  

Apesar de possuir grande percentual de indivíduos com emprego fixo, também 

é notória a situação da economia informal e do subemprego. Vale ressaltar que parte 

da população é composta em sua maioria por idosos, aposentados ou pensionistas 

que desenvolvem alguma forma de trabalho para complementação da renda.  

A estrutura de saneamento básico na comunidade é completa, apesar de 

existirem alguns pontos sem esgotamento sanitário, principalmente em áreas mais 

periféricas. As moradias variam conforme região e resumidamente pode-se dizer que 

a população é bastante heterogênea, composta de indivíduos que possuem boa 

qualidade de vida e planos de saúde complementar e indivíduos com extrema 

vulnerabilidade socioeconômica.  

A população da comunidade exerce pressão junto as autoridades públicas para 

melhoria das instalações já existentes e investimento público em novos setores como 

parques, escolas e espaços públicos de convivência. Existe na comunidade três 

escolas, uma creche municipal, praças com academia ao ar livre, igrejas e vários 

comércios. Na comunidade do São José existe um único centro de saúde que opera 

em modelo anterior ao da Estratégia de Saúde da Família. 

 

1.4 O Centro de Saúde São José 

O Centro de Saúde São José foi a primeira unidade de APS inaugurada no 

município, há cerca de 20 anos. Não abriga atualmente equipe de saúde da família, 

pois como mencionado anteriormente, funciona em modelo de consultas agendadas 
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sem possibilidade de visitas médicas regulares ou acompanhamento adequado das 

famílias que compõem a comunidade. 

A unidade conta com estrutura própria construída em dois pavimentos para 

sediar um estabelecimento de saúde, possuiu cerca de oito salas para consultórios 

médicos e de enfermagem, sala de vacinas, farmácia, sala de curativos, recepção, 

sala de triagem, sala de coleta de exames, duas salas para equipes de odontologia, 

instalações sanitárias, cozinha, sala de gerência e ouvidoria, salas destinadas à 

reuniões da residência multiprofissional e assistência social, além de consultórios para 

psicologia. Apesar da estrutura própria, a mesma não possuiu acesso adequado a 

pessoas com mobilidade reduzida, além de problemas estruturais devido à falta de 

manutenção preventiva do prédio.  O espaço físico é bem aproveitado, entretanto 

muito inferior a capacidade e da demanda da população atendida (cerca de 32 mil 

pacientes adscritos). Por vezes tais problemas causam insatisfação da população 

devido as filas e demora nos atendimentos.  

Todas as reuniões de equipe são realizadas dentro da própria unidade, que 

possui sala ampla capaz de acomodar até 30 pessoas. Nesta sala também são 

desenvolvidos os grupos operativos.  

Ainda existe um grande déficit na organização do serviço e na disponibilização 

de insumos e materiais básicos. Há falta de aparelhos de nebulização, medicamentos 

injetáveis, matérias para pequenas cirurgias e procedimentos e suprimentos de 

emergência.  

 

1.5 A Equipe de Saúde do Centro de Saúde São José 

Por se tratar de unidade fora do modelo de ESF, a equipe do Centro de Saúde 

São José é composta atualmente por três médicos generalistas ou clínicos gerais que 

atuam em escalas de 12h semanais, além de um médico generalista de 32h semanais. 

Possui um pediatra, um ginecologista, dois enfermeiros, dois dentistas, um 

farmacêutico, uma assistente social, dois psicólogos, um fisioterapeuta e uma 

nutricionista, além de doze técnicos de enfermagem que desempenham funções 

administrativas (recepção, agendamento de exames e triagem) e funções 

assistenciais (curativos, vacinas). Não há agentes comunitários de saúde na equipe.  

Integram a equipe outros seis profissionais de diversas áreas da saúde que 

realizam as atividades da residência multiprofissional de saúde do adolescente na 
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unidade. O centro de saúde São José também recebe acadêmicos do curso de 

medicina da Universidade Federal de São João del-rei para realização de estágios e 

atividades extracurriculares.  

A equipe também possui outros dois integrantes que desempenham funções 

exclusivas de gerenciamento e ouvidoria. Existe uma alta rotatividade de profissionais 

no local, principalmente devido a questões contratuais e de logística. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde São José 

O Centro de Saúde São José funciona no período de 07h às 17h30 sem 

interrupção, em todos os dias úteis. Conta com diversos serviços de atendimento à 

população. Os profissionais de nível técnico em enfermagem se alteram conforme 

escala nas atividades desempenhadas e oferecidas à população. Ainda não há 

previsão para funcionamento da unidade de saúde em horário estendido.  

A alta rotatividade de profissionais, as escalas de horário e as alterações da 

organização do serviço prejudicam na prestação das atividades assistenciais. Um 

exemplo é a dificuldade em se manter um profissional de enfermagem em tempo 

integral no centro de saúde, atrapalhando por vezes as triagens e puericulturas 

programadas.  

A maior parte dos atendimentos ofertados é através de agendamento, porém 

ainda existe uma cultura muito grande da população em procurar a unidade somente 

através de demanda espontânea o que dificulta no seguimento e acompanhamento 

de pacientes portadores de condições crônicas.  

O acolhimento é realizado por qualquer profissional que esteja disponível, 

incluindo técnico de enfermagem, recepcionista, médico ou enfermeiro. A demanda é 

registrada e uma resposta é oferecida, sendo ou realizado atendimento no dia ou 

agendado para data próxima.  

Os agendamentos de consulta médica são feitos a cada 15 dias com 

distribuição de fichas, o que acarreta em enormes filas para realização da marcação.  

A equipe já tentou desenvolver no passado grupos operativos para controle de 

pacientes hipertensos e diabéticos, porém sem sucesso devido as reclamações da 

população de que estes grupos ocupavam os horários de consulta e 

consequentemente diminuíam a quantidade de agendamentos disponíveis. Ainda há 
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na unidade um grupo operativo de fisioterapia e cuidados com nutrição desenvolvidos 

às quartas e sextas na praça pública próximo ao Centro de Saúde.  

 

1.7 O dia a dia da equipe 

As atividades desenvolvidas pela equipe do Centro de Saúde São José 

concentram-se principalmente no interior na UBS. São realizados em média sessenta 

atendimentos médicos por dia, o que inclui consultas de rotina, demanda espontânea, 

consultas de ginecologia e pediatria. Es te número não incluiu outros serviços 

realizados por profissionais não médicos.  

Existe coleta de exames de sangue na própria unidade, realização de curativos 

e imunizações durante todos os dias da semana. É oferecido apoio multiprofissional 

da equipe de psicologia, fisioterapia e nutrição, também conforme agendamento 

prévio.  

As atividades de pré-natal e puericultura são alternadas entres os médicos 

generalistas, ginecologistas, pediatras e enfermeiros, conforme a demanda por 

atendimento e escala organizada.  

Ocorrem grupos operativos de nutrição e fisioterapia a cada semana, porém 

restritos a uma pequena parcela da população devido à falta de profissionais em 

tempo integral e novamente à alta demanda espontânea e por atendimento em 

consultórios. Os grupos de cessação de tabagismo estão suspensos 

temporariamente, mas já foram desenvolvidos em outro momento na unidade.  

A equipe conta com a ajuda da comunidade acadêmica (estagiários da 

Universidade Federal de São João del-rei) que desenvolvem alguns projetos paralelos 

na UBS, porém estes são interrompidos diversas vezes no ano devido à recessos e 

férias. A equipe de residência multiprofissional em saúde do adolescente também 

desempenha papel fundamental no suporte e promoção de ações em saúde voltadas 

à esta faixa etária. 

 

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

passo)  

A equipe do Centro de Saúde São José enfrenta diversos desafios e problemas 

diários que são provenientes em parte da gestão do serviço, da ineficiência da 



17 
 

 
 

cobertura da atenção primária no município e da falta de profissionais para 

implantação efetiva da Estratégia de Saúde da Família. 

Alguns problemas podem ser citados, são eles: a infraestrutura não preservada 

do centro de saúde, necessitando de reforma, ampliação e modernização do prédio 

construído há mais de vinte anos, para sediar uma unidade de saúde que ainda estava 

fora dos modelos propostos pela Estratégia de Saúde da Família; a falta de insumos 

básicos de urgência, medicações injetáveis, materiais de pequenos procedimentos; a 

cobertura incompleta e escassa da rede de atenção primária para a população 

adscrita na região (mais de 32 mil habitantes tem como referência e porta de entrada 

no SUS o centro de saúde São José); a deficiência do quadro de profissionais na APS, 

ausência de agentes comunitários de saúde, alta rotatividade dos médicos e 

enfermeiros, ausência de serviços de visitas domiciliares e escaladas de horário com 

ausência de profissionais essenciais na UBS; a grande dificuldade para realização de 

consultas médicas e acompanhamento adequado e regular de portadores de 

condições crônicas na UBS incluindo hipertensos e diabéticos; e a dificuldade em 

promover grupos operativos e de educação em saúde devido à alta demanda do 

serviço por atendimento médico. 

 

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

(segundo passo) 

O principal problema observado constitui-se na ausência de acompanhamento 

regular de pacientes portadores de condições crônicas. Um simples retorno médico 

com exames de controle glicêmico pode levar até 5 meses para ocorrer, período no 

qual os pacientes podem desenvolver complicações, aumento da morbimortalidade, 

levar à internações desnecessárias por se tratar de condições crônicas sensíveis ao 

acompanhamento longitudinal na APS, além de gerar como consequência a 

diminuição da qualidade de vida destes indivíduos.  

Como proposta de intervenção e na tentativa de resolver este problema, será 

implantado o grupo operativo e de educação em saúde DIA com foco na atenção e 

controle dos pacientes diabéticos. Tal grupo funcionará a cada 15 dias alternando-se 

entre atendimentos médicos com prescrição e solicitação de exames e ações de 

educação em saúde para desenvolvimento do cuidado compartilhado de das 

mudanças de estilo de vida para hábitos saudáveis. 
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Quadro 1.  Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 
comunidade adscrita à equipe do Centro de Saúde São José em Divinópolis – MG 

Principais problemas Importância 
 
 

Urgência 
 

Capacidade de 
enfrentamento 

Seleção/Priorização  

Acompanhamento 
inadequado de 
pacientes com 
hipertensão e 
diabetes 

Alta 
 

10 Parcial 1 

Deficiência do 
quadro de 
profissionais na APS  

Alta 
 

9 Parcial 
 

2 

Dificuldade em 
promover grupos 
operativos e de 
educação em saúde 

Alta 
 

8 Dentro 3 

Ausência de agentes 
comunitários de 
saúde, alta 
rotatividade dos 
médicos e 
enfermeiros, 
ausência de serviços 
de visitas 
domiciliares 

Alta 8 Parcial 4 

Infraestrutura não 
preservada 
necessitando de 
reforma, ampliação e 
modernização do 
prédio 

Média 5 Fora 5 

Cobertura incompleta 
e escassa da rede de 
atenção primária 
para a população 
adscrita na região 

Média 5 Fora 6 

Falta de insumos 
básicos de urgência, 
medicações 
injetáveis, materiais 
de pequenos 
procedimentos e 
materiais de 
escritório 

Baixa 4 Parcial 7 
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2 JUSTIFICATIVA 

O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de 

etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo 

de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da 

ação da insulina conforme definição da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2019). 

O DM vem aumentando sua importância pela sua crescente prevalência e 

habitualmente está associado à dislipidemia, à hipertensão arterial e à disfunção 

endotelial (SBD, 2019). 

É um problema de saúde considerado Condição Sensível à Atenção Primária, 

ou seja, estudos demonstram que o bom manejo deste problema ainda na Atenção 

Básica evita hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e 

cerebrovasculares, por isso estes indivíduos demandam acompanhamento seriado e 

multidisciplinar, além de educação em saúde. A maioria dos casos de DM podem ser 

tratados na rede primária através de medidas preventivas e de promoção à saúde, 

além disso, evidências fortes reforçam a importância de grupos operativos de 

educação em saúde no processo saúde-doença. 

O diagnóstico situacional do Centro de Saúde São José evidenciou um 

acompanhamento irregular destes pacientes com alta incidência de descompensação 

e complicações relacionadas ao DM. O seguimento irregular dessa condição crônica 

poderia aumentar o número de complicações dos pacientes, queda na qualidade de 

vida e aumento da mortalidade. 

O centro de saúde não realiza grupos operativos com foco no controle do DM 

e não existe dia ou horário específico para o atendimento médico desse grupo de 

pacientes. Como proposta de intervenção e na tentativa de resolver este problema, 

será implantado o grupo operativo e de educação em saúde DIA com foco na atenção 

e controle dos pacientes portadores de DM, incialmente trabalhando com criação de 

metas terapêuticas, promoção do autocuidado e acompanhamento longitudinal e 

multidisciplinar.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar o acompanhamento dos 

portadores de diabetes mellitus do Centro de Saúde São José em Divinópolis-

Minas Gerais   

3.2 Objetivos específicos 

Promover informações sobre tratamento do DM; 

Estimular o autocuidado; 

Reduzir e prevenir as complicações agudas do DM, alcançar níveis seguros de 

glicemia, reduzindo o aparecimento de complicações ao longo prazo e a 

morbimortalidade.  
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4 METODOLOGIA 

 

Através da elaboração do diagnóstico situacional da comunidade São José foi 

elaborado um projeto de intervenção de acordo com Campos, Faria e Santos (2018) 

e em decorrência do alto número de Diabetes Mellitus com acompanhamento 

inadequado. Elegeu-se, como prioritário, a implantação de um grupo operativo e de 

educação em saúde com foco no acompanhamento e controle dos pacientes 

portadores de DM.  

Para elaboração deste plano, foram utilizadas a informações recolhidas no 

diagnóstico situacional e o material de apoio bibliográfico disponibilizado na disciplina 

de Planejamento, Avaliação e Programação em Saúde do curso de especialização 

Gestão do Cuidado em Saúde da Família. 

Também foram realizadas buscas bibliográficas por meio das fontes 

constituídas pelos recursos eletrônicos nas bases de dados: na biblioteca eletrônica 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) sendo utilizados os seguintes descritores: 

diabetes mellitus, atenção primária à saúde e planejamento em saúde. 

O plano de ação teve, como base, os dez passos propostos no Módulo 

Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde do Curso de Especialização em 

Estratégia Saúde da Família (CAMPOS; FARIA; SANTOS; 2018). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Diabetes mellitus: epidemiologia, classificação e diagnóstico 

Conforme definição clássica utilizada pela Organização Mundial de Saúde e 

reproduzida em diversas publicações científicas o termo diabetes mellitus refere-se a 

um transtorno metabólico de etiologia heterogênea cuja principal característica é a 

hiperglicemia e o distúrbio no metabolismo de carboidratos proteínas e gorduras 

resultantes do defeito de secreção ou de ação da insulina produzida pelo pâncreas 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019).  

Atualmente constitui-se um problema de saúde mundial, se associando a 

outras comorbidades como hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade. Trata-se de 

uma condição crônica que se não bem manejada, pode ocasionar diversas 

complicações cardiovasculares e cerebrovasculares levando a internações e aumento 

da morbimortalidade (ALFRADIQUE et al, 2009).  

A prevalência estimada do diabetes na população brasileira é de 4,6% segundo 

dados referentes ao ano de 2000. O Brasil ocupa atualmente a oitava posição no 

ranking mundial sendo estimado que em 2030 a prevalência de diabetes na população 

chegue a 11,3% (BRASIL, 2013). Alguns estudos mais recentes como por exemplo o 

de Moraes (2010) demonstram a prevalência mais elevada chegando a 15% em uma 

cidade do interior de São Paulo. 

Diversos estudos demonstram uma relação direta entre os níveis sanguíneos 

de glicose e o aparecimento de doenças cardiovasculares, sendo imprescindível e 

com base nessas informações, que  a atenção básica atue de maneira a realizar tanto 

a prevenção primária, rastreando indivíduos que apresentem alto risco para 

desenvolver a doença e abordando seus principais fatores de riscos como tabagismo 

má  alimentação e sedentarismo,  além de realizar prevenção secundária afim de 

rastrear quem possui o diagnóstico de diabetes mas não sabe visando oferecer o 

tratamento mais precocemente possível e prevenir complicações (BRASIL, 2013). 

Trata-se de uma doença crônica considerada condição sensível à atenção 

primária. A literatura disponível demonstra que o bom manejo do paciente diabético 

ainda na atenção básica evita complicações diminuindo o número de hospitalizações 

e mortes em decorrência das comorbidades associadas que advêm do próprio estado 



23 
 

 
 

de hiperglicemia e disfunção endotelial. Para que isso seja possível, os pacientes 

necessitam de um acompanhamento seriado e multidisciplinar além de educação em 

saúde, sendo que a maior parte dos casos de DM podem ser tratados na atenção 

básica através de terapias farmacológicas e não farmacológicas, sobretudo através 

de medidas comportamentais e de mudança de hábitos de vida,  além disso 

evidências apontam a importância de grupos operativos de educação em saúde no 

processo saúde-doença e no controle metabólico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2019). 

O envelhecimento populacional, a maior urbanização, o sedentarismo, dentre 

outros fatores contribuem para a crescente prevalência do número de indivíduos 

diabéticos e complicações relacionadas à esta doença (VITOI et al, 2015). Segundo a 

SBD existe um crescente aumento no número nas hospitalizações relacionadas às 

complicações do DM, em proporções superiores às internações por outras 

enfermidades, o que nos leva a questionar a forma de controlar a gravidade das suas 

complicações e os meios necessários para estabelecer um bom acompanhamento 

longitudinal dos indivíduos afetados. 

A classificação do diabetes mellitus leva em consideração a sua etiologia, 

sendo o diabetes tipo 2 responsável por cerca de 90% dos casos da população 

seguido em frequência pelo diabetes do tipo 1 (8%). O Diabetes também pode ser 

classificado como gestacional se o estado de hiperglicemia se sustenta durante a 

gestação sem existir diagnóstico prévio DM. Existe além a apresentação de outras 

formas do DM como aquelas secundárias a medicamentos e infecções e de causas 

monogênicas como o diabetes tipo MODY (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2019). 

Os principais sintomas referidos e que levantam a suspeita do diagnóstico de 

DM são poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso.  Alguns outros sintomas menos 

específicos também podem ser relatados como fadiga, fraqueza, letargia ou turvação 

visual. 

O diabetes tipo 1 é causado pela deficiência completa na produção de insulina 

das células beta pancreáticas, podendo ainda ser subdividido em diabetes mellitus 

tipo 1A e tipo 1B conforme a natureza da deficiência da produção de insulina. 

Geralmente tem apresentação mais abrupta e em pacientes mais jovens. Já o 

diabetes tipo 2 é caracterizado pela progressiva diminuição da secreção de insulina 
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combinada a fatores que promovem resistência a sua ação, o que é chamado de 

resistência insulínica (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2019). 

Conforme diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes atualizadas em 2019, 

o diagnóstico do DM se dá pela detecção de glicemia alterada seja esta aferida através 

de exame de glicemia em jejum superior a 126 mg/dl ou por aumento após 2 horas de 

sobrecarga de 75g de glicose superior a 200 mg/dl ou ainda através de realização de 

exame de hemoglobina glicada (HbA1c) com resultado superior a 6,5%.  Também é 

considerado critério diagnóstico aqueles pacientes com sintomas inequívocos de 

hiperglicemia e com glicemia capilar ao acaso maior de 200 mg/dl.  Essas definições 

diagnósticas variam conforme os critérios adotados por diferentes entidades como a 

OMS e a American Diabetes Association (ADA). 

 

5.2 Atenção primária e o atendimento ao paciente com diabetes 

Como já mencionado anteriormente a grande maioria dos casos de DM 

diagnosticados podem ser conduzidas a nível de atenção básica, através de medidas 

que envolvem a terapia farmacológica e a não-farmacológica.  trata-se de uma 

condição crônica com alta prevalência na população e frequentemente diagnosticada 

durante os atendimentos e consultas de rotina na UBS.  

É imprescindível o acompanhamento de forma regular e longitudinal destes 

pacientes com monitoramento do controle glicêmico através da realização de 

consultas médicas programadas, grupos operativos de educação em saúde e 

avaliação para prevenção das possíveis complicações. Definido o diagnóstico é 

necessário avaliar todo o processo de cuidado e a implementação da assistência a 

este paciente. O número de consultas e atendimentos deve levar em consideração a 

estratificação de risco proposta pelas diretrizes do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2013). 

O controle glicêmico realizado pelo paciente deve ser acompanhado pela 

equipe na atenção básica e avaliado pelo médico responsável em períodos 

preestabelecidos e de forma regular. A meta para o tratamento e para o bom controle 

metabólico em pacientes adultos atualmente definida pela ADA é de uma hemoglobina 

glicada menor que 7%.  Alguns estudos recentes sugerem uma maior flexibilização 

para pacientes com diagnóstico ocorrido após os 65 anos de idade (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2019). 
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Como estratégia primordial todos os indivíduos independentemente de seus 

níveis de glicêmicos devem ser orientados a adotar medidas de mudança de estilo de 

vida com hábitos saudáveis como alimentação variada e regular, cessação de 

tabagismo e prática de atividade física visando diminuir o risco de desenvolver 

diabetes ou contribuir para o bom controle naqueles pacientes já diagnosticados.  Tais 

medidas podem e devem ser promovidas no âmbito da atenção primária à saúde 

objetivando-se reduzir o número de complicações e aumentar a qualidade de vida 

daqueles convivendo com diabetes (RODRIGUES et al, 2013). É importante 

considerar os determinantes sociais de saúde, bem como individualizar os 

atendimentos com base no grau de instrução e de adesão ao tratamento, além das 

intercorrências clínicas que o paciente possa apresentar.  

 
5.3 Educação em saúde e diabetes 

Conforme o avanço científico e a incorporação de novas terapias, em especial 

medicamentos e sistemas de monitoramento glicêmico se desenvolvem, profissionais 

da saúde e pacientes com diabetes são instigados a compartilhar seus conhecimentos 

e promover as habilidades necessárias para o autocuidado. 

O processo de desenvolvimento dessas habilidades, que se dá por diferentes 

meios e de forma heterogênea nos diferentes grupos da população, é denominado de 

educação em saúde para o diabetes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2019). 

Dentre os principais objetivos da educação em diabetes podemos citar a 

melhora do controle metabólico, a prevenção do diabetes e suas complicações, o 

aumento da qualidade de vida e a redução de barreiras entre os indivíduos, seus 

familiares e os profissionais da saúde, além da capacitação do indivíduo para o 

autocuidado e compartilhamento da tomada de decisão. O papel da equipe de saúde 

deve ser o de promover o interesse do indivíduo em entender sua doença e 

conscientizá-lo sobre a necessidade e importância do tratamento, a fim de prevenir ou 

reduzir as complicações e melhorar a qualidade de vida (GAZZINELLI et al, 2005). 

É essencial que o indivíduo com diabetes tenha condição de promover o 

autocuidado, através do conhecimento de sua doença.  Aqueles indivíduos com 

capacidade cognitiva reduzida ou que apresentem necessidade de cuidado ou 

supervisão contínua devem dispor de um cuidador capacitado para essa finalidade 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019). 
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. As ações educativas devem ser realizadas em uma perspectiva reflexiva e 

crítica para que a compreensão dos indivíduos e sua autonomia sejam preservadas, 

além de dividir e compartilhar o cuidado com próprio paciente.  Conforme as 

recomendações da ADA, as estratégias de educação devem ser adaptadas aos 

contextos socioeconômicos e ao estilo de vida do paciente.  Essas estratégias de 

educação devem ser avaliadas de forma regular e principalmente no diagnóstico e 

quando surgirem complicações.  

A equipe de saúde deve ser capacitada para desenvolver de forma satisfatória 

as atividades de educação em saúde. Os diferentes profissionais da UBS podem 

promover atendimento individuais ou pequenos grupos com pacientes diabéticos para 

exemplificar e explicar sobre a necessidade de práticas de exercícios físicos 

adequados, alterações nos hábitos alimentares além do compartilhamento de 

informações com clareza e sem preconceitos para mitigar e esclarecer mitos 

relacionados a doença e ao tratamento (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2019). 

A educação em saúde é vista como um processo cuja responsabilidade parte 

dos serviços de saúde e das instituições sociais para a população que se destina, por 

conta disso deve abranger e considerar a opinião desta população sobre as reais 

necessidades e de sua percepção sobre sua doença.  É de responsabilidade da 

equipe desenvolver métodos participativos com intervenções educativas visto que a 

falta de conhecimento sobre a doença e a má adesão ao tratamento corroboram para 

piora do quadro clínico enquanto que os encontros educativos possibilitam 

modificações no estilo de vida promovendo a saúde e o bem-estar além de melhora 

dos índices glicêmicos conforme demonstrado na literatura (COSTA et al, 2011). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

O diagnóstico situacional do Centro de Saúde São José evidenciou um 

acompanhamento irregular destes pacientes com alta incidência de descompensação 

e complicações relacionadas ao DM. Conforme os dados do prontuário eletrônico, um 

grande número de pacientes diabéticos com acompanhamento irregular e 

descompensados clinicamente, os quais apresentam frequentemente complicações 

relacionadas.  

Dos 4212 pacientes cadastrados como portadores de diabetes na área de 

abrangência menos da metade (2021 indivíduos – 48%) consultaram mais de uma vez 

nos últimos doze meses (novembro/2018 à outubro/2019), a maior parte foi uma única 

vez (1203 indivíduos) ou até mesmo não realizou nenhum atendimento ou consulta 

nos últimos 12 meses (988 pacientes). 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

O Centro de Saúde São José não dispõe de todos os profissionais de uma ESF, 

trabalhando ainda em um processo de atendimento tradicional de UBS. A equipe não 

dispõe de agentes comunitários de saúde e a marcação de consultas e agendamentos 

de exames se dão de forma lenta e burocrática, em parte devido à grande população 

adscrita que tem na unidade a porta de entrada para todos os serviços disponibilizados 

no SUS. O diagnóstico situacional evidencia, conforme os dados do prontuário 

eletrônico, um grande número de pacientes diabéticos com acompanhamento 

irregular e descompensados clinicamente, os quais apresentam frequentemente 

complicações relacionadas. O seguimento irregular dessa condição crônica poderia 

aumentar o número de complicações dos pacientes, queda na qualidade de vida e 

aumento da mortalidade. O centro de saúde não realiza grupos operativos com foco 

no controle do DM e não existe dia ou horário específico para o atendimento médico 

desse grupo de pacientes.  

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

Como proposta de intervenção e na tentativa de resolver este problema, será 

implantado o grupo operativo e de educação em saúde DIA com foco na atenção e 

controle dos pacientes portadores de DM, incialmente trabalhando com criação de 
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metas terapêuticas, promoção do autocuidado e acompanhamento longitudinal e 

multidisciplinar. 

Os nós críticos selecionados foram: hábitos e estilo de vida, processo de 

trabalho da equipe do CS São José e promoção do autocuidado através de 

conhecimento sobre o DM. As ações relativas a cada nó crítico serão detalhadas nos 

quadros de 2 a 4, aplica-se a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado.  

 
6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passo) 

 Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 

Quadro 2. Operações sobre o nó 1 relacionado ao problema de “Acompanhamento 

inadequado dos pacientes com diabetes” na população sobre responsabilidade do Centro de 

Saúde São José em Divinópolis - MG. 

Nó crítico 1 Processo de Trabalho da Equipe 

6º passo: operação 

(operações)  

Realização do Planejamento Estratégico Situacional e discussão 

sobre o tema, levantando soluções e proposta de intervenção; 

6º passo: projeto Criação do grupo Operativo e de educação em saúde DIA; 

6º passo: resultados 

esperados 

Mobilização da equipe de saúde 

Grupo operativo em saúde DIA com reuniões quinzenais; 

Alterações na agenda médica; 

6º passo: produtos esperados Implantação do Grupo Operativo e de educação em saúde DIA 

no CS São José 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivos: informação sobre DM e sobre estratégias de 

tratamento e manejo 

 

Organizacional: Organizar marcação de consultas e estabelecer 

retornos conforme estratificação de risco; disponibilizar material 

impresso;   

 

Político: Convencimento da população acerca da importância do 

tema e da participação nos grupos de educação em saúde 

 

Físico: Local para os encontros 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo:  Estratégias de abordagem do paciente com DM e 

conhecimento adequado para manejo  

Organizacional:  Alterações na rotina de marcação de consultas 

e estabelecer retornos conforme estratificação de risco; 

disponibilizar material impresso;  
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Político: Convencimento da população acerca da importância do 

tema e da participação nos grupos de educação em saúde 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Gerente de serviços de Saúde e toda equipe do CS São José; 

Motivação: favorável 

Demonstração da importância da criação do Grupo DIA e da 

organização e alteração do processo de trabalho para a gestão 

municipal e equipe de saúde e desenvolvimento de atividades 

que aproximem a comunidade do Grupo DIA; 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Equipe de Saúde do CS São José; 

Em andamento - encontros mensais de planejamento 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Médico e enfermeiro da equipe  

Quadro 3. Operações sobre o nó critico 2 relacionado ao problema de “acompanhamento 

inadequado dos pacientes com diabetes” na população sobre responsabilidade do Centro de 

Saúde São José em Divinópolis - MG. 

Nó crítico 2 Hábitos e estilo de vida 

6º passo: operação 

(operações)  

Criação do grupo Operativo e de educação em saúde DIA; 

Acompanhamento longitudinal com consulta médica frequente; 

6º passo: projeto Criação do grupo Operativo e de educação em saúde DIA; 

6º passo: resultados 

esperados 

Alcançar níveis seguros de glicemia e evitar complicações, 

reduzindo a morbimortalidade com perspectiva de HbA1c < 7% 

na maioria da população adscrita; 

Redução e prevenção das complicações agudas do DM; 

Estimular o autocuidado do paciente e Promover informações 

sobre tratamento do DM;  

Criação do grupo DIA com consultas médicas; 

6º passo: produtos esperados Agendamento de consultas específicas para DM;  

Criação do Grupo Operativo de Educação em Saúde DIA; 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivos: informação sobre DM e sobre estratégias de 

tratamento e manejo; 

Organizacional: Organizar marcação de consultas e estabelecer 

retornos conforme estratificação de risco; disponibilizar material 

impresso;  

Político: Convencimento da população acerca da importância do 

tema e da participação nos grupos de educação em saúde 

Físico: Local para os encontros 
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7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo:  Estratégias de abordagem do paciente com DM e 

conhecimento adequado para manejo; 

Organizacional:  Alterações na rotina de marcação de consultas 

e estabelecer retornos conforme estratificação de risco; 

disponibilizar material impresso;  

Político: Convencimento da população acerca da importância do 

tema e da participação nos grupos de educação em saúde; 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Ator que controla: Equipe de Saúde; Motivação: Favorável 

Demonstração da importância da criação do Grupo DIA e da 
organização e alteração do processo de trabalho para a gestão 
municipal e equipe de saúde e desenvolvimento de atividades 
que aproximem a comunidade do Grupo DIA, como palestras, 
cafés, atividades ao ar livre, encontros de saúde; 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Equipe de Saúde do CS São José com perspectiva de iniciar 
atividades em dois meses; 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Médico e enfermeiro da equipe 

Quadro 4. Operações sobre o nó 3 relacionado ao problema de “acompanhamento 

inadequado dos pacientes com diabetes” na população sobre responsabilidade do Centro de 

Saúde São José em Divinópolis - MG. 

Nó crítico 3 Promoção do autocuidado através de conhecimento sobre o DM 

6º passo: operação 

(operações)  

Criação do grupo Operativo e de educação em saúde DIA; 

Acompanhamento longitudinal com consulta médica frequente e 

pacto de autocuidado; 

6º passo: projeto Criação do grupo Operativo e de educação em saúde DIA; 

6º passo: resultados 

esperados 

Redução e prevenção das complicações agudas e crônicas do 

DM; Estimular o autocuidado do paciente;  

Promover informações sobre tratamento do DM; 

6º passo: produtos esperados 
Criação do Grupo Operativo de Educação em Saúde DIA;  

Agendamento de consultas específicas para pacientes com DM 

conforme estratificação de risco; 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivos: informação sobre DM e sobre estratégias de 

tratamento e manejo; 

Organizacional: Organizar marcação de consultas e estabelecer 

retornos conforme estratificação de risco; disponibilizar material 

impresso;  

Político: Convencimento da população acerca da importância do 

tema e da participação nos grupos de educação em saúde 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

Cognitivo:  Estratégias de abordagem do paciente com DM e 

conhecimento adequado para manejo; 
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Organizacional:  Alterações na rotina de marcação de consultas 

e estabelecer retornos conforme estratificação de risco; 

disponibilizar material impresso;  

Político: Convencimento da população acerca da importância do 

tema e da participação nos grupos de educação em saúde; 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Ator que controla: Equipe de Saúde; Motivação: Favorável 

Demonstração da importância da criação do Grupo DIA e da 

organização e alteração do processo de trabalho para a gestão 

municipal e equipe de saúde;  

Desenvolvimento de atividades que aproximem a comunidade do 

Grupo DIA, como palestras, cafés, atividades ao ar livre, 

encontros de saúde; 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Equipe de Saúde do CS São José com início em dois meses 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Médico e enfermeiro da equipe 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O diagnóstico situacional da comunidade São José permitiu a identificação dos 

principais problemas de saúde enfrentados pela população adscrita e o planejamento 

de uma proposta de intervenção efetiva capaz de oferecer uma atenção primária 

resolutiva e que possa ter a capacidade de analisar os problemas e buscar maneiras 

de enfrenta-los de maneira sistematizada. 

Sabe-se que o sucesso terapêutico do DM envolve o conhecimento científico 

da equipe multidisciplinar, mas relaciona-se de forma estreita com o autocuidado do 

paciente. Dessa forma, a criação do Grupo Operativo e de educação em saúde DIA 

no CS São José irá colaborar para o controle das complicações do DM, a diminuição 

do número de agravos, comorbidades, e consequentemente melhora da qualidade de 

vida desses usuários. 
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