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RESUMO 
 
 
 

A Diabetes Mellitus é considerada um problema de saúde pública mundial, devido à 
grande quantidade de pacientes que morrem a cada dia por causa de suas 
complicações, quando não diagnosticada e não tratada adequadamente. Afeta a 
qualidade de vida das pessoas e pode provocar múltiplas incapacidades. O objetivo 
deste trabalho foi elaborar um projeto de intervenção para diminuir a ocorrência de 
complicações da Diabetes Mellitus nos usuários da Unidade Básica de Saúde 
Politécnica do município de Unaí, Minas Gerais. Para subsidiar a elaboração do 
projeto de intervenção foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados 
da Biblioteca Virtual em Saúde para levantar as evidências já existentes sobre o 
tema deste estudo. A elaboração do projeto de intervenção seguiu-se os passos do 
Planejamento Estratégico Situacional. Foram definidas propostas ações destinadas 
a melhorar a qualidade de vida dos pacientes e junto a isso o conhecimento dos 
mesmos e sua família. Bem como ações de incentivo à prevenção de complicações 
propondo mudanças no estilo de vida para evitar a incidência de novos casos a 
partir de estratégias organizadas pela equipe de saúde e ainda a garantia do uso de 
medicamentos prescritos. Enfim, este projeto de intervenção tem por finalidade 
contribuir para a melhora da qualidade de vida das pessoas que tem diabetes e 
também orientar a comunidade para a prevenção de novos casos. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Prevenção. Fatores de risco. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 

 
Diabetes Mellitus is considered a worldwide public health problem due to the large 
number of patients dying every day because of its complications when not diagnosed 
and not treated properly. It affects people's quality of life and can lead to multiple 
disabilities. The objective of this work was to elaborate an intervention project to 
reduce the occurrence of complications of Diabetes Mellitus in the users of the Basic 
Polytechnic Health Unit of the city of Unaí, Minas Gerais. To support the preparation 
of the intervention project, a bibliographic research was carried out in the databases 
of the Virtual Health Library to collect the existing evidence on the subject of this 
study. The preparation of the intervention project followed the steps of the Strategic 
Situational Planning. Proposals were designed to improve the patients' quality of life 
and, together with this, their knowledge and their families. As well as actions to 
encourage complications by proposing changes in lifestyle to avoid the incidence of 
new cases from strategies organized by the health team and also the guarantee of 
the use of prescribed drugs. Finally, this intervention project aims to contribute to 
improving the quality of life of people with diabetes and also guide the community to 
prevent new cases 
 
 
Keywords: Diabetes Mellitus. Prevention. Risk factors 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O Município de Unaí MG possui 83.448 habitantes e foi emancipado em 31 de 

dezembro de 1943. O município está localizado na região nordeste e distante de 860 

km de Belo e está a 170 km (PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ, 2017). 

 

A cidade teve um crescimento populacional importante nas últimas décadas em 

função do êxodo rural e da vinda de muitos estudantes para a cidade com a abertura 

de faculdades e universidades. Como em várias cidades brasileiras, esse 

crescimento não foi acompanhado do correspondente aumento econômico, porém 

houve um aumento significativo na renda per capita nas últimas duas décadas, mas 

a infraestrutura deixa a desejar. Observa-se uma melhora significativa, na parte de 

desenvolvimento social mesmo assim, houve um aumento significativo nas últimas 

duas décadas do desemprego e na condição de moradores de rua (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE UNAÍ, 2017) 

 

Devido a esse crescimento veio todas as consequências desse fato: violência e 

aumento do consumo de drogas; etc. A cidade vive basicamente da agricultura 

sendo um dos maiores produtores de grão do Brasil e na pecuária tanto para o gado 

de corte quanto para o leiteiro. A cidade sempre teve uma tradição forte na área 

cultural: como a Moagem, uma festa tradicional de desfile de carros de boi e a 

tradicional festa de Santo Antônio do Boqueirão (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNAÍ, 2017).  

 

1.2 Aspectos da comunidade 

A área do ESF Politécnica equipe 02 atua em quatro bairros diferentes em relação 

aos aspectos sociais. No entanto em relação aos serviços básicos todos os bairros 

possuem coleta de lixo, esgoto e agua tratada. O Bairro Cachoeira e uma área onde 

a população possui renda baixa e com isso a uma maior marginalidade, além desse 

fator, por ser um bairro antigo da cidade possui uma população mais idosa e com 

mais agravos na saúde. Neste bairro possui duas creches, duas escolas, duas 

universidades e uma associação de moradores; além das diversas igrejas de várias 

crenças. 



12 
 

Na outra área que está localizado os bairros Parque Canabrava e Primavera 5 e 6 a 

população possui uma renda média, o nível de criminalidade é mínimo, além disso, é 

uma população jovem pois o bairro foi construído há pouco tempo  e a maioria da 

população ´´e de recém-casados, por esse motivo temos mais crianças e menos 

agravos na saúde. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

Na saúde a cidade é sede da microrregião, sendo referência para consultas e 

exames de média complexidade, atendimento de urgência e emergência, e cuidado 

hospitalar, embora a estrutura de seu sistema de saúde deixa muito a desejar. Unaí 

conta com quatro equipes do Programa de Agentes Comunitários da Saúde (PACS) 

com trabalho exclusivo para a área rural. Composta por 60 Agentes Comunitários de 

Saúde. (PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ, 2017). 

 

A atenção básica conta hoje com 13 equipes de estratégia de saúde da família, um 

Hospital, uma Policlínica (Atendimento médico de diversas especialidades), também 

possui um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), um Centro Especializado em 

Reabilitação (CER), um Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e um Serviço 

Médico Especializado (SAME).  Possui duas instituições filantrópicas que é a 

Associação de país e amigos dos excepcionais (APAE) e o Abrigo Frei Anselmo.  

 

Possui três Hospitais particulares, várias clínicas e laboratórios de exames 

laboratoriais e de imagem.  A cidade conta com duas escolas de Enfermagem que 

fornece muitos trabalhadores para esta área (PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ, 

2017). 

 

1.4  A Unidade Básica de Saúde Politécnica 

Com o anseio da administração municipal em prestar atendimento integral aos seus 

munícipes, foi fundada a segunda equipe de Saúde da família situada no Bairro 

Politécnica, localizada à Rua Acácio Afonso dos Reis, nº 240, Unaí MG. A equipe 

iniciou os trabalhos no dia 10 de abril de 2017, sendo composta por um médico, uma 

enfermeira, dois técnicos de enfermagem e sete agentes comunitários de saúde. O 

horário de consulta médica é de 07:00hs as 11:00hs e de 13:00hs as 17:00hs. Sua 
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área de abrangência e bem extensa, fazendo parte os bairros Primavera 5, 

Primavera 6, Parque Canabrava e parte do bairro Cachoeira. Estas áreas são 

divididas em  sete microáreas. Estima-se cerca de 1400 famílias e 4300 pessoas na 

área de abrangência, segundo dados da secretaria municipal de saúde 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ, 2017) 

 

1.5  A Equipe de Saúde da Família 02 da Unidade Básica de Saúde Politécnica 

 

E composta por uma equipe multiprofissional, onde trabalham de forma integral, 

possui sete agentes comunitários de saúde, duas técnicas de enfermagem, uma 

enfermeira e uma médica. Foi criada no intuito de estender a cobertura de ESF da 

cidade, além de ser uma área que possui muitos agravos na saúde da população 

buscando com isso a promover uma melhora na qualidade de vida na comunidade.  

 

1.6  O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 02 Unidade Básica de 

Saúde Politécnica 

 

O cuidado em saúde e exercido observando o paciente como um todo psicossocial, 

sempre tentando a resolubilidade do problema, integrando a equipe e se necessário 

buscar apoio em outros setores.  

 

1.7  O dia a dia da equipe 02 Unidade Básica de Saúde Politécnica 

 

Os agravos mais comuns na área é a hipertensão arterial e  a diabetes mellitus, com 

a identificação desses agravos foi organizado pela equipe diversas formas de 

prevenir e resolver esses problemas. São realizados grupos de educação e saúde 

com essa população mensalmente, além de promover atividades físicas duas vezes 

na semana. O atendimento médico da unidade e dividido em 10 atendimentos de 

demanda programada e seis atendimentos de demanda espontânea além de visitas 

domiciliares agendadas uma vez na semana.  

 

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

(primeiro passo) 
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Os principais problemas identificados na área de abrangência da equipe foram: 

 Alta incidência de diabéticos e complicações. 

 Alta prevalencia de Hipertensão Arterial. 

 Dificuldade em encontrar os pacientes em suas casas. 

 Baixa procura na unidade de saude 

 

1.9 Priorização dos problemas a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Os Problemas mais relevantes são a alta incidência de diabéticos e suas 

complicações: tem uma grande importância e na maioria dos casos é possível 

reverter à situação na própria unidade. Alta incidência de hipertensão na 

comunidade tem levado a realização de muitos eventos envolvendo toda a equipe 

de saúde, a fim de conscientizar a população quanto os riscos que a hipertensão 

não controlada pode acarretar. As dificuldades mais comuns são encontrar as 

pessoas em suas residências, pois a maioria trabalha no mesmo horário de 

funcionamento da unidade, além da baixa procura dos mesmos, por assistência na 

unidade. Observou-se recentemente, um aumento da procura por atendimento na 

unidade.  

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde 02, Unidade Básica de 

Saúde Politécnica, município de Unaí, Estado de Minas Gerais. 

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

Seleção/ 
Priorização**** 

Alta incidência 
de diabéticos e 
complicações 

Alta 8 Parcial 1 

Alta prevalência 
de hipertensão 

Alta 8 Parcial 2 

Dificuldade em 
encontrar os 
pacientes em 
suas casas 

Media 6 Parcial 4 

Baixa procura 
na unidade de 
saúde 

Media 7 Parcial 3 

Fonte: Próprio Autor 
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Alta incidência de diabéticos e suas complicações levou a equipe de saúde priorizar 

que este problema para fazer a intervenção. É um problema complexo, traduzindo-

se em dificuldades para seu enfrentamento, pois é possível identificar algumas 

variáveis que o compõem. É visto como um problema por todos os atores. Também 

podemos dizer que é um problema finalístico porque é vivido diretamente pelos 

clientes ou usuários e para enfrentá-lo devem  enfrentar os problemas intermediários 

que interferem ou são causadores do problema final.  

 



16 
 

2 JUSTIFICATIVA 
 

A cada ano aparecem em todo o mundo um número elevado de casos novos de 

Diabetes Mellitus, assim como as complicações pelo desconhecimento e descuido 

dos pacientes, causando uma morbimortalidade muito elevada. É interessante 

indagar mais sobre este tema, devido ao crescente número de pacientes diabéticos 

com complicações de todo o tipo, em diferentes órgãos alvos e outros que levam à 

morte e deficiências com relação a esta doença.  

 

Na área de abrangência da unidade de saúde ESF Politécnica existe uma alta 

incidência de pacientes com Diabetes Mellitus. Isso se deve ao pouco conhecimento 

que os pacientes têm sobre a doença e como preveni-la, levando-se em conta os 

problemas que esse agravo causa no núcleo familiar de pacientes amputados, com 

insuficiência renal, cegueira, invalidez parcial ou total, impotência sexual, todas 

consideradas complicações da Diabetes Mellitus.  

 

Para que o fortalecimento das ações de promoção e de prevenção da Diabetes 

Mellitus seja realmente efetivado devemos buscar alternativas para que o tratamento 

da doença se realize em conjunto com os pacientes e com os profissionais da 

unidade. 

 

A prevenção e o tratamento dessa condição adquirem grande importância para 

garantir que uma pessoa com diabetes possa levar uma vida semelhante aos não 

diabéticos, pois, embora com os avanços clínicos e terapêuticos alcançados no 

último século, sua prevalência continua crescendo; e uma elevada percentagem de 

pessoas que não conseguem obter o controle metabólico, sofrendo complicações e 

subtraindo anos de sua vida.  
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3 OBJETIVO 
 

Elaborar um projeto de intervenção para diminuir a ocorrência de complicações da 

Diabetes Mellitus nos usuários da Unidade Básica de Saúde Politécnica do 

município de Unaí, Minas Gerais. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para identificar os principais problemas de saúde da área de abrangência utilizamos 

o método de estimativa rápida, para obter informações que permitiram conhecer as 

causas e consequências do problema. Os dados levantados foram  coletados em 

três fontes principais: 

 Nos registros escritos ou fontes secundárias. 

 Em entrevistas com informantes chaves. 

 Na observação ativa da área.  

 

Para identificar os problemas foi preciso conhecer o quanto as lideranças, as 

organizações e as estruturas comunitárias são fortes ou fracas, procurando analisar 

o potencial de ação delas. Analisamos os fatores socioeconômicos, biológicos, 

sanitários e ambientais que influenciam a saúde da população para investigar os 

potenciais e as barreiras para melhoramento comunitário. 

Para subsidiar a elaboração do projeto de intervenção foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. A busca se deu 

por meio dos seguintes descritores: 

Diabetes Mellitus.  
Prevenção. 
 Fatores de risco. 
 
O projeto de intervenção foi elaborado seguindo os passos do Planejamento 

estratégico situacional, conforme descrito pro Campos; Faria; Santos (2010). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família  

 

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. É uma das principais 

ferramentas para promoção da saúde, prevenção (primária ou secundária) e 

educação em saúde, que busca abordar o sujeito em sua integralidade considerando 

para isso o trabalho em grupo, uma ferramenta eficaz e de maior alcance. 

 

O trabalho de educação em saúde realizado na Atenção Primária à Saúde tem 

intenção de levar informações e ampliar os cuidados, sobretudo em doenças com o 

diabetes Mellitus, devido a sua alta incidência, e também por compreender que o 

tratamento não é apenas por medicamentos.  

 

As doenças crônicas não transmissíveis é um desafio para os profissionais, pois 

envolve vários fatores para definição do plano terapêutico, porque além da adesão é 

importante a participação da família e da comunidade. Neste cenário, envolve vários 

fatores como a cultura hábitos, costumes, crenças, valores, práticas de cuidado 

consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente por uma parte, e o 

conhecimento técnico e cientifico que deve estar á altura do nível cultural da outra 

parte. 

 

Enfim, a estratégia da saúde da família é uma importante ferramenta para superação 

do modelo centrado em ações biomédicas, e, sobretudo é uma forma de concretizar 

os princípios de integralidade e intersetorialidade no Sistema Único de Saúde. 

 
 
 
5.2 Atenção Primária à Saúde 
 
De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) atenção primária à saúde (APS) 

ou atenção básica à saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, 

ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena 
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participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 

cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de autor responsabilidade e 

autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

 

5.3 Diabetes mellitus 

 

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

heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia, intolerância à glicose e distúrbios no 

metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, por defeitos da secreção e/ou da 

ação da insulina (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999, apud BRASIL, 2013). 

 

Doença, esta de alta prevalência no mundo, em destaque no Brasil, tornando um 

problema de saúde pública, e com isso fazendo com que o governo por meio do 

Ministério da Saúde busque ações para prevenção e controle.  Dessa forma a partir 

do reconhecimento do impacto das DCNT no sistema único de saúde, foram criados 

alguns programas pelo o governo federal. 

 

São estes os programas: Programa Academia de Saúde, Programa Saúde na 

Escola e campanhas de comunicação, todas com a finalidade de apresentar a 

importância da atividade física e da alimentação saudável. Considerando neste 

cenário a realidade do paciente e sua família. 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO  

 
Essa intervenção refere-se ao problema priorizado “Alta incidência de diabéticos e 

suas complicações”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
A problemática que escolhemos para ser abordado é a alta incidência de diabéticos 

e suas complicações, porque em minha população tem muitos pacientes com essa 

doença, os quais afeitam a qualidade de vida das pessoas, sendo muito frequente 

sua aparição em nossa área de abrangência. As questões que levantamos mais 

relevantes para justificar esse desajuste foi através do diagnostico situacional 

discutido pelo equipe de saúde que reflexa que um 30%  da população tem essa 

doença. Foram selecionados indicadores de frequência de alguns problemas 

relacionados com a alta incidência de diabéticos (hipertensos, tabagistas, 

dislipidemias, sedentarismo). 

 

Descritores do problema alta incidência de diabéticos e suas complicações na 

área de abrangência ESF Politécnica 
 

  Fonte: Próprio Autor, 2017. 
 

Descritores do Problema Importância Fonte 
Hipertensos cadastrados 194 SIAB 

Hipertensos confirmados 186 Registro da Equipe 

Tabagistas 123 Registro da Equipe 

Pacientes com colesterol elevado 170 Registro da Equipe 

Pacientes com sedentário 153 Registro da Equipe 

Obesidade 134 Registro da Equipe 
Diabéticos cadastrados 321 SIAB 

Diabéticos confirmados 218 Registro da Equipe 

Internações por diabetes mellitus 68 Registro da Equipe 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.2-Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

Depois de analisar o problema com a equipe de saúde podemos dizer que esta 

situação está dada principalmente por um mau trabalho na hora de classificar aos 

pacientes diabéticos e com outras doenças crônicas, também e pela não realização 

de visitas domiciliares para conhecer a realidade das famílias.  

O inadequado controle de pacientes diabéticos com fatores de risco associado é um 

problema de saúde que está relacionado com várias causas, entre as que se 

destacam as seguintes: uso vários medicamentos sem chegar à dosagem máxima 

de nenhum deles, hábitos alimentareis alimentares não saudáveis, consumo 

excessivo de álcool e cigarro, não assistência a consulta médica regularmente, não 

controle do peso corporal, não avaliação periódica dos fatores de risco 

cardiovascular e, por tanto, não tratamento dos mesmos. 

 
6.3Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 
Foram selecionados os seguintes nós críticos: 

1-Desequilíbrio do estado imunológico. Referente ao desconhecimento, falta de 

informação sobre as formas de prevenção, em relação à sua doença 

2- Pouco conhecimento sobre doenças: no município estão entre as principais 

causas de consultas, as doenças crônicas não transmissíveis e a maioria das 

pessoas vive na zona rural. 

3- Hábitos e estilos de vida inadequados e meio ambiente desfavorável: causa 

instabilidade nestes pacientes e seus familiares (qualquer idade). Índice de 

desenvolvimento humano baixo. 

4- Famílias com problema com uso abusivo de drogas licitas e ilícitas, que não 

aceitam as orientações de saúde 
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6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ Alta 
incidência de diabéticos e suas complicações”, na população sob responsabilidade 
da Equipe de Saúde da Família 02, do município , estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Desequilíbrio do estado imunológico 

Operação 

(operações) 

Aumentar os conhecimentos dos pacientes sobre as condições de 
saúde individual, seu cuidado. 

Projeto 
Ampliando conhecimentos 

Resultados 

esperados 

Pacientes com mais conhecimentos sobre a doença de diabetes 
mellitus e suas complicações 

Produtos 

esperados 

Avaliação do nível de informação dos pacientes com diabetes mellitus 
 
Divulgação nos meios de comunicação locais. 
 

Grupo operativo de saúde sobre diabetes e suas complicações 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Materiais e humanos (Estrutura física PSF), recursos 
humanos – (equipe de trabalho), outros equipamentos (Data show, 
cartazes, etc.).  
Cognitivo: Conhecimento sobre o tema dos integrantes 

Financeiro: Para folhetos com informação sobre o tema, informações 
audiovisuais, etc 
Político: Articulação com as diferentes redes de saúde municipais, 

Mobilização da população 

 

Recursos críticos Político:  Mobilização social e ações intersetoriais. 

 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria de saúde 
Motivação favorável 

Ações 

estratégicas 

Avaliação sistemática 

Prazo 
Início em três meses, término em cinco meses. 
Início em quatro meses e término em 12 meses. 

Avaliações a cada trimestre 

Responsável 

(eis)pelo 

acompanhamento 

das ações 

Enfermeira 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

Gestor do projeto; Avaliações contínuas pela equipe 
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Fonte: Próprio Autor, 2017 

 

Fonte: Próprio Autor, 2017 

ações 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alta 

incidência de diabéticos e suas complicações”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família 02, do município, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Pouco conhecimento sobre doenças e seu acompanhamento 

Operação (operações) 
Aumentar os conhecimentos dos pacientes sobre como 

melhora seu estado de saúde para evitar as complicações 

Projeto 
Melhore o estado de saúde do paciente 

Resultados esperados Pacientes com mais conhecimentos sobre modo e estilo de vida 

para melhorar a saúde individual e coletiva. 

Produtos esperados 
Avaliação do nível de informação dos pacientes sobre as 

formas de evitar as complicações 

Divulgação nos meios de comunicação locais e em consultas. 

Grupo operativo de saúde sobre diabetes e suas complicações 

Recursos necessários 
 

Estrutural: Recursos materiais e humanos (estrutura física 

PSF), recursos humanos – (equipe de trabalho em saúde), 

equipamentos (Data show, cartazes, etc.). 

Cognitivo: Informação sobre o tema e elaboração de projetos 

de ações educacionais. 

Financeiro: Financiamento dos projetos educativos, para 

folhetos de informação do tema, recursos audiovisuais por parte 

das prefeituras municipais, etc.  

Político: Aprovação dos projetos educativos por as diferentes 

redes sociais 

Recursos críticos 
Político: Aprovação dos projetos educativos em saúde por as 

prefeituras municipais. 

Financeiros:  Financiamento dos projetos educativos em saúde 

Controle dos recursos 

críticos 

Secretaria de saúde 
Motivação favorável 

Ações estratégicas 
Apresentar os projetos educativos de diabetes mellitus 

Prazo Apresentar o projeto educativo em três meses 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

Equipe de saúde municipal 

 
Enfermeira 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Gestor do projeto. Avaliações mensais 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alta 

incidência de diabéticos e suas complicações”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família 02, do município , estado de Minas Gerais 

 

Nó crítico 3 Hábitos e estilos de vida inadequados e meio ambiente desfavorável 

Operação 

(operações) 

 

Procurar pessoal preparado para fazer grupo de apoio nas 

comunidades 

Projeto 
Fazer um grupo operativo para procurar   mudanças no estilo e modo 

de vida individual e coletiva 

Resultados 

esperados 

Possibilitar que pacientes e famílias com melhor modo e estilo de vida 

Produtos 

esperados 

Capacitação do pessoal de trabalho das equipes.  

 

Consultas especializadas em doenças crônicas 

Recursos 

necessários 

 

Estrutural: Recursos materiais e humanos (Estrutura física PSF), 

recursos humanos – (equipe de trabalho em saúde), equipamentos 

(Data show, cartazes, etc.). 

Cognitivo: Elaboração do projeto de adequação social 

Financeiro: Para folhetos de informação do tema, recursos 

audiovisuais individuais e coletivos, etc 

Político: Decisão de garantir os recursos econômicos para estruturar 

os serviços necessários 

 

Recursos críticos 
Político Aumentar os recursos para estruturar os serviços de saúde 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria de saúde 
Motivação favorável 

Ações 

estratégicas 

Favorável 

Prazo Quatro meses para o início das atividades 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

 
Equipe de saúde e coordenadora de atenção básica em saúde 
 
Enfermeira 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Gestor do projeto. Avaliações mensais 
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Fonte: Próprio Autor, 2017 
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Fonte: Próprio Autor, 2017 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

incidência de diabéticos e suas complicações”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família 02, do município, estado de Minas Gerais 

 

Nó crítico 4 Família disfuncional (droga, álcool) 

Operações 
Disponibilizar e preparar ao pessoal de trabalho para identificar 

as famílias disfuncionais, dos pacientes com diabetes mellitus, 

para, melhorar seu estilo de vida inadequado 

Projeto 
Trabalhar com as Famílias disfuncionais 

Resultados 

esperados 

Cobertura dos 100% dos pacientes com depressão, ansiedade e 

suas  famílias. Atendimento médico continuado especializado e 

grupos operativos específicos para sua identificação 

Produtos esperados 
Implantar a linha de cuidado para isto paciente  

Utilizar os Protocolos implantados e recursos humanos 

capacitados para fazer o trabalho. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Adequação de fluxos (referência e contrarreferência 

as diferentes redes de apoio). 

Cognitivo:  Elaboração do projeto de linha de cuidados e 

protocolos 

Financeiro:  Para aumento das consultas especializadas,  

Recursos necessários para estruturação do serviço (custeio e 

equipamentos apropriados) 

Político:  Articulação dos sectores da saúde envolvidos 

Recursos críticos 
Política de saúde: Articulação dos sectores da saúde. 

Financeiros Para aumento das frequências de consultas 

especializadas e recursos necessários para estruturação do 

serviço (custeio e equipamentos outros). 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria de saúde 
Motivação favorável 

Ações estratégicas 
Presentar e discutir o plano de ação 

Prazo Início em quatro meses e finalização em 12 meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Equipe de saúde e coordenadora de atenção básica em saúde. 

 
Enfermeira 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Gestor do projeto. Avaliações mensais 
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Com a implementação e sistematização deste plano de intervenção espera-se 

diminuir significativamente a morbimortalidade por doenças vasculares, como o 

Infarto do miocárdio, a Insuficiência cardíaca, o acidentes cerebrovasculares, a 

doença renal crônica, a doença arterial periférica e assim reduzir a incapacidade 

provocada por estes agravos.  

 

No desenvolvimento deste projeto também se logrou um aumento do conhecimento 

do pessoal da equipe de saúde, sobre os temas abordados, assim a maneira correta 

de fazer um diagnóstico situacional identificando-se os principais problemas, sua 

análise, explicação, e definição de planos de ação para os diferentes problemas que 

hoje a equipe enfrenta. 

 

Todo conhecimento técnico e científico por parte das equipes de saúde, para o 

melhoramento da qualidade de vida da população deve ser aplicado, portanto 

espera-se que este trabalho seja em benefício aos necessitados, com a educação 

permanente no processo de trabalho de todos os profissionais da saúde. 
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