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RESUMO  
 
 

O diabetes mellittus é uma doença crônica de etiologia múltipla que resulta de 
defeitos da secreção e/ ou produção de insulina que é responsável pelo controle do 
nível de glicose no sangue. Os efeitos principais da doença são a hiperglicemia 
crônica e alterações no metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas que 
acaba levando as complicações macrovasculares, microvasculares e neuropáticas. 
As consequências do diabetes mellitus, em longo prazo, incluem danos, disfunção e 
falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos 
sanguíneos. Entre as principais complicações do diabetes mellitus destaca-se o pé 
diabético que é decorrente da neuropatia causada pelo excesso de glicose no 
sangue o que gera perda de sensibilidade periférica tátil, térmica e dolorosa, levando 
a lesões complexas que, caso não sejam tratadas, podem levar à amputação do 
membro.  A aproximação com a assistência a portadores de Diabete Melitus na 
unidade básica de saúde I em São João do Oriente, Minas Gerais, determinou o 
interesse em melhorar os cuidados com os pés, no sentido da prevenção da úlcera 
do pé diabético.  Assim, o objetivo deste estudo é elaborar um projeto de 
intervenção para reduzir o índice de amputação por pé diabético. Assim, foi realizada 
uma revisão bibliográfica através dos artigos encontrados em bases de dados 
científicas da Biblioteca Virtual em Saúde. Em seguida, foi elaborado um plano de 
intervenção seguindo os passos do Planejamento Estratégico Situacional. Espera-
se, portanto, com essa proposta reduzir o índice de amputação por pé diabético na 
comunidade de São João do Oriente. 
 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Pé diabético. Úlcera.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
 

Diabetes mellittus is a chronic disease of multiple etiology that results from defects in 
secretion and / or production of insulin that is responsible for controlling the level of 
glucose in the blood. The main effects of the disease are chronic hyperglycemia and 
changes in the metabolism of carbohydrates, lipids and proteins, which ends up 
leading to macrovascular, microvascular and neuropathic complications. The long-
term consequences of diabetes mellitus include damage, dysfunction and failure of 
various organs, especially kidneys, eyes, nerves, heart and blood vessels. Among 
the main complications of diabetes mellitus, the diabetic foot stands out due to the 
neuropathy caused by the excess of glucose in the blood, which generates loss of 
tactile, thermal and painful peripheral sensitivity, leading to complex lesions that, if 
not treated, can lead to limb amputation. The approach to assistance to people with 
Diabetes Melitus at the basic health unit I in São João do Oriente, Minas Gerais, 
determined the interest in improving foot care, in the sense of preventing diabetic foot 
ulcers. Thus, the objective of this study is to develop an intervention project to reduce 
the rate of amputation due to diabetic foot. Thus, a bibliographic review was carried 
out through the articles found in scientific databases of the Virtual Health Library. 
Then, an intervention plan was elaborated following the steps of the Situational 
Strategic Planning. Therefore, this proposal is expected to reduce the rate of 
amputation due to diabetic foot in the community of São João do Oriente. 
 
 
Keywords: Diabetes Mellitus. Diabetic foot. Ulcer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município de São João do Oriente está situado no estado de Minas Gerais e 

é integrante da microrregião econômica Mata de Caratinga com uma área 

territorial de 120 Km², densidade demográfica de 65,55 hab/Km² e população 

estimada pelo último censo é de 7.874 pessoas (IBGE, 2020). A cidade possui 

várias comunidades adjacentes, como córregos e distritos. Dentre esses, 

destaca-se Santa Maria do Baixio, que possui população superior a 2000 

habitantes (IBGE, 2020).  

 

Em relação aos aspectos econômicos destacam-se: agropecuária, 

agroindústria, fábricas de cerâmica e o comércio que são pontos de 

sustentação de sua economia. E os recursos financeiros destinados à saúde 

são provenientes do: Fundo de Participação Municipal (FPM); Imposto sobre 

serviço de quaisquer naturezas (ISSQN); PAB Fixo (Piso de Atenção Básica); 

Programa Saúde da Família (PSF); Epidemiologia: Controle de Doenças; 

Ações Básicas de Vigilância Sanitária e Farmácia Popular (IBGE, 2020). 

 

O município possui várias comunidades adjacentes, como córregos e distritos, 

em destaque o distrito de Santa Maria do Baixio que possui sua população 

superior a 2000 habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO 

ORIENTE, 2019). 

 

A principal fonte de renda são atividades ligadas ao plantio de verduras, 

legumes e outros vegetais, sendo o quiabo e jiló os de maiores destaques. 

Ladeando os ramos de arroz e pé de milho frutificado, principais produtos 

agrícolas. O município vive também de pequenos comércios como bares, 

farmácias, mercados e algumas lojas de vestuário (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SÃO JOÃO DO ORIENTE, 2019). 

 

Em relação à educação, São João do Oriente conta com quatro escolas 

municipais e quatro escolas estaduais que atende ensino fundamental e médio. 
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O município conta ainda com dois Centros municipais de Saúde, a Unidade de 

Saúde da Família I e II. Casos mais complexos ou que necessitam de 

internação são encaminhados para a cidade de Ipatinga – Minas Gerais. 

 

Em relação ao saneamento básico, estima-se que 85% dos domicílios recebam 

o abastecimento de água tratada e esgoto. A estrutura de saneamento básico 

na área de abrangência da Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) é 

satisfatória, pois possui coleta de lixo e instalação sanitária em grande parte 

das moradias. No entanto, existe uma área de abrangência rural que possui 

famílias em situações precárias de moradia. 

 

1.2 Sistema Municipal de Saúde 

 

A proporção de cobertura populacional pela Estratégia Saúde da Família 

estimada no Município corresponde a uma cobertura de 63,0% pela ESF e 37% 

pela equipe de saúde bucal (ESB) (BRASIL, 2018).  

 

Tal cobertura justifica-se pela escassez de recursos humanos que contribuem 

efetiva e diretamente no atendimento da população, no cumprimento de metas 

e expansão da cobertura. 

 

O município conta com o Centro municipal de saúde, duas unidades de saúde 

da família. Casos mais complexos e/ou que necessitam de internação são 

encaminhados para o município de para Ipatinga – MG. 

 

O Conselho Municipal de Saúde existe de forma paritária com representação 

do poder legislativo e administrativo cujo objetivo é a saúde, a educação, a 

comunidade, associações, dentre outros.  

 

A cobertura de Estratégia de Saúde da Família é de 100% da população 

adstrita no município, dividido em três equipes de PSF e três equipes de saúde 

bucal e um NASF. 
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O sistema de referência e contra referência ficam a cargo do serviço de 

Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Redes de média a alta complexidade são 

desvinculadas, pois o município não é gestão plena. 

 

O município conta com vinte e um agentes comunitários de saúde, três 

enfermeiros, cinco médicos, um fonoaudiólogo, um nutricionista, um psicólogo, 

três odontólogos, três auxiliares de consultório dentário, três técnicos de 

enfermagem e um fisioterapeuta.  

 

Pontos de Atenção à Saúde e Sistemas de Apoio e Logístico: 

✓ Atenção Primária: Possui. 

✓ Pontos de Atenção de Saúde Secundários: Não Possui 

✓ Pontos de Atenção à saúde terciários: Não Possui 

✓ Sistemas de Apoio: Casos mais complexos são encaminhados para a 

cidade de referência que é Ipatinga - MG. Assistência farmacêutica 

possui uma em cada unidade de saúde. 

✓ Sistemas Logísticos: Transporte em Saúde, Acesso Regulado à 

Atenção (porém, a questão do transporte está deficitária). 

 

O sistema de saúde da cidade é organizado em forma de rede, entretanto, ao 

mesmo tempo, com algumas características de um sistema fragmentado. A 

cidade não conta com um sistema integrado entre a atenção primária e 

secundária/terciária, porém existem algumas dificuldades em casos mais 

complexos. A referência e contra-referência se faz por meio de 

encaminhamentos médicos. Em caos de encaminhamento, os pacientes são 

acompanhados até o hospital de referência em Ipatinga-MG. 

 

Os principais problemas relacionados ao sistema municipal de saúde são: falta 

de medicamentos; de recursos humanos para um atendimento mais 

especializado na região; de investimentos em campanhas para a prevenção 

(imunização) de algumas doenças; de equipamentos para exames mais 

complexos nas unidades de saúde; de investimentos em programas voltados 

para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT); a infraestrutura dos postos 

de saúde é deficitária, com necessidades de melhorias; recursos financeiros 
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escassos para investir em melhorias; dificuldade de fazer um atendimento com 

classificação de risco por falta de treinamento dos funcionários. 

 

A Secretaria Municipal de Saúde tem basicamente três fontes de receita; a 

primeira é proveniente do orçamento do município – recurso próprio; a segunda 

é proveniente do Tesouro Estadual e/ou Ministério da Saúde, com projetos/ 

programas específicos e a terceira é proveniente de recursos recebidos do 

Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo, e quando de projetos específicos 

aprovados pelo Ministério da Saúde e/ou FUNASA. Outros recursos de saúde 

no município contam com uma clínica privada, duas clínicas odontológicas e 

três laboratórios de análise clínica privados onde são realizados os exames 

através de convênio com a prefeitura.  

 

1.3 Aspectos da comunidade  
 

 

A comunidade atendida na Unidade de Saúde da Família I é composta por 

2.555 famílias e 7.874 habitantes, sendo: mulheres (34%), homens (26%), 

idosos (24%) e crianças (14%), sendo as que as mulheres são as que mais 

procuram por atendimento na unidade com os mais diversos problemas como: 

dores de cabeça, infecções do trato urinário, diabetes, hipertensão, dores nas 

articulações, diabetes e depressão.   

 

Os homens geralmente são acometidos de obesidade, problemas 

cardiovasculares e problemas na coluna. Procuram a unidade em casos de 

urgência, sendo que os idosos são acometidos com hipertensão, DM, doenças 

cardiovasculares, problemas respiratórios por causa do tabagismo e poucos 

com doença degenerativa (Alzheimer e Parkinson). As crianças, em geral, são 

acometidas de viroses, resfriados, pneumonia e alguns casos de bronquite e 

asma.  

 

A comunidade enfrenta alguns problemas como infraestrutura inadequada para 

atendimento de urgência e emergência, onde faltam medicamentos e 

equipamentos e, ás vezes há déficit de recursos financeiros e humanos. Além 
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do PSF a comunidade conta com um posto médico, um laboratório clínico de 

forma terceirizada, três escolas municipais e três escolas estaduais, duas 

creches municipais, uma Igreja católica e diversas Igrejas evangélicas. Conta 

também com três agências bancárias e uma agência do correio. 

 

A área de abrangência onde atuo possui algumas lojas, lanchonetes, bares e 

farmácia. O bairro passa por mudanças estruturais, por isso, acreditam-se que 

a unidade de saúde também venha a ser contemplada com algumas alterações 

de extrema necessidade como sala para fazer a triagem, leitos para 

recuperação de pacientes, sala de reuniões com grupos educativos mais 

amplas e com cadeiras para todos.  

 

A área possui 80% de saneamento básico, que promove a saúde pública 

preventiva, reduzindo a necessidade de procura aos hospitais e postos de 

saúde, porque elimina a chance de contágio por diversas moléstias. 30% que 

vivem na zona rural não tem saneamento básico. Busca-se melhorar a 

qualidade dos serviços de saneamento básico na cidade, pois assim, são 

maiores as possibilidades de uma vida mais saudável e os índices de 

mortalidade, principalmente infantil, são baixos.  

 

O destino do lixo, do esgoto, e da distribuição da água está representado no 

quadro abaixo. 

 

Quadro 1. Distribuição das famílias segundo o destino do lixo, dejetos e 
abastecimento de água. 
Distribuição das famílias segundo o destino de lixo e microárea da ESF, 2018 

Microarea 1 2 3 4  TOTAL 

Coletado 70% 70% 70% 70%  70% 

Queimado/enterrado* 26% 26% 26% 26%  26% 

Jogado 4% 4% 4% 4%  4% 

Reciclado 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Distribuição das famílias segundo o destino dos dejetos e microárea DA ESF, 2018 

Microarea 1 2 3 4  TOTAL 

Sistema publico 80% 80% 80% 80%  80% 

Fossa 20% 20% 20% 20%  20% 

Céu aberto 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Distribuição das famílias segundo o abastecimento de agua e microárea da ESF, 2018. 

Microarea 1 2 3 4  TOTAL 

Sistema publico 98% 98% 98% 98%  98% 

Outro  2% 2% 2% 2%  2% 

Fonte: (SISAB, 2019) 
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A distribuição de energia elétrica é realizada pela Companhia Energética de 

Minas Gerais (CEMIG) e atende a 98% do município, segundo cruzamento de 

dados fornecidos pela Concessionária e de acordo com a base de dados de 

Sistemas de Informações em Saúde. Os 2% restantes está relacionado á 

algumas localidades da zona rural. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Isolino Maurício de Oliveira 

 

Esta unidade é de fácil acesso geográfico. É uma unidade específica para a 

realização de atendimento de atenção básica e integral de forma agendada 

(90%), que ocorre no período da tarde e de forma espontânea (10%), que 

ocorre no período da manhã, o que facilita oferecer uma assistência com 

classificação de risco e acolhimento.  

 

A ESF está situada ao leste da área urbana do munícipio e tem área adequada 

e um bom espaço físico. Existe sala para reuniões, recepção com cadeiras 

para a demanda, arquivo, sala para consulta médica, sala para consulta de 

enfermagem, farmácia, sala dos agentes comunitários de saúde, sala de 

expurgo e esterilização, sala de procedimentos, sala de imunização e 

nebulização, copa/cozinha, área de serviço, banheiros para usuários (feminino 

e masculino) e banheiros para funcionário (masculino e feminino). Além da 

estrutura física, também está muito bem equipado e com todos os recursos 

para o bom funcionamento da equipe. 

          

1.5 A Equipe de Saúde da Família “Verde” da Unidade Básica de Saúde Isolino 

Maurício de Oliveira. 

 

A equipe de Saúde da Família (eSF) da UBS Isolino Maurício de Oliveira é 

composta por um médico, um enfermeiro e um agente comunitário de Saúde 

(ACS) que realizam juntos as visitas domiciliares semanalmente. A unidade 

conta com cinco ACS para uma região de cobertura com 1.368 habitantes.  

  

As atividades voltadas à promoção da saúde na área de abrangência são feitas 

periodicamente por esses profissionais, que realizam ações de reeducação em 
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saúde e controle do registro das morbidades existentes na população atendida. 

Isso permite o monitoramento e adoção de intervenções pertinentes, como 

palestras informativas, avaliação do índice de glicemia, pressão arterial e 

massa corporal individual visando à identificação precoce de doenças e seu 

tratamento. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe “Verde” 

 

A UBS na qual a ESF 1548301 está vinculada possui horário de funcionamento 

das 7 da manhã às 17 horas da tarde de segunda-feira a sexta-feira. Aos 

sábados há atendimento da equipe médica, em regime de plantão, das 7 horas 

às 19 horas da noite.  

 

O cuidado em saúde é realizado por meio da gestão integrada dos recursos de 

saúde disponíveis no município. Além disso, dá-se através de parcerias com 

outras cidades vizinhas, as quais colaboram na assistência em saúde a partir 

de convênios para a realização de exames e consultas não ofertadas no 

município de origem. Observa-se ainda o trabalho em equipe realizado de 

forma interdisciplinar e multiprofissional, uma vez que o centro de saúde possui 

a integralidade nos serviços como alicerce fundador e norteador dos 

atendimentos prestados. 

 

1.7 O dia a dia da equipe “Verde” 

 

 O processo de trabalho da equipe de saúde é regido pela carga horária 

semanal estabelecida pelo regimento de funcionamento da instituição, de 

acordo com cada profissão regulamentada por lei. Dessa maneira, há uma 

determinação prévia das funções de cada integrante da equipe de saúde, que 

em conjunto, contribui para o atendimento integral e humanizado dos 

pacientes. 

  

Inicialmente o acolhimento é realizado pela enfermagem, que coordena o setor 

de pré-consultas. Os cidadãos possuem dias estabelecidos para o 

agendamento da consulta médica e/ou odontológica. Nesse sentido, a 
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demanda programada é controlada pelo fluxo de pacientes através de um limite 

máximo de fichas marcadas para esses profissionais. 

 

Já a demanda espontânea é gerenciada diariamente pela equipe de 

enfermagem, que analisa via triagem à necessidade de atendimento do 

assistido, encaminhando-o ou não para a consulta no mesmo dia solicitado. 

Por sua vez, as visitas domiciliares acontecem semanalmente às terças-feiras 

pela manhã, nas quais o médico, juntamente com um enfermeiro e um agente 

comunitário de saúde, realiza o atendimento de pacientes impossibilitados de 

comparecerem à UBS. 

  

São realizados em média quatro visitas por terça feira durante cada mês, 

suprindo à demanda da região de abrangência. Simultaneamente, são 

ofertadas à população campanhas de promoção e prevenção à saúde, focadas 

por eixo temático, como hipertensão, diabetes e obesidade. As ações incluem 

desde palestras à avaliação de pés-diabéticos. 

 

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

(primeiro passo)  

 

Através da estimativa rápida, a equipe pontuou os principais problemas de 

saúde, descritos abaixo: 

• Alta prevalência de Diabetes Mellitus (DM) associado à evolução para 

Pé diabético; 

• Hipertensão Arterial na população adulta; 

• Elevada incidência de Dengue; 

• Parasitismo intestinal em adultos e crianças; 

• Obesidade exógena e sedentária em adultos e crianças; 

• Gravidez na adolescência; 

• Automedicação como justificativa para atrasar o tratamento e cuidados 

médicos especializados. 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Após a identificação dos problemas mais prevalentes no território de 

abrangência pela equipe de saúde, foi realizada foi a importância, a urgência, a 

capacidade de enfrentamento e a priorização (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrito à equipe de Saúde “Verde”, Unidade 
Básica de Saúde Isolino Maurício de Oliveira, município de São João do 
Oriente, estado de Minas Gerais.  

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

Seleção/ 
Priorização**** 

Déficit no 
acompanhamento e 
controle dos portadores 
de Diabetes Mellitus 

Alta 8 Parcial 1ª 

Déficit no 
acompanhamento e 
controle dos portadores 
de transtornos 
psiquiátricos 

Alta 6 Parcial 2ª 

Baixa adesão ao 
tratamento e ao 
acompanhamento e 
controle dos portadores 
de Hipertensão Arterial 
Sistêmica 

Alta 5 Parcial 3ª 

Dificuldade para a 
prevenção e combate à 
obesidade 

Média 5 Parcial 4ª 

Dificuldade no combate 
ao etilismo e tabagismo 

Média 4 Parcial 5ª 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

 

 Após estabelecer as prioridades e discuti-las com a equipe, pôde-se perceber 

que o DM afeta uma grande parte da população no município, tendo como 

consequência agravante a evolução para o quadro de Pé diabético, sedo que 

esse pode apresentar piora progressiva culminando em elevados índices de 

amputação.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O DM é uma doença de origem multifatorial e está relacionada a um distúrbio 

no metabolismo carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da 

secreção ou da ação da insulina (BRASIL,2006). Ela é considerada uma das 

doenças crônicas não transmissíveis de maior prevalência, estimando-se que 

existem cerca de 387 milhões de diabéticos no mundo (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2017).  

 

A pessoa diabética pode desenvolver, a longo prazo, complicações em vários 

órgãos como vasos sanguíneos, rins, olhos e nervos, principalmente quando 

não é feito o tratamento adequado. E dentre as complicações mais frequentes 

destaca-se o pé diabético (BRASIL, 2013).  

 

Nos Estados Unidos, o pé diabético constitui a principal causa de internação de 

pessoas com DM tipo II correspondendo a 6% das taxas de internação 

hospitalar. Já no Brasil, a prevalência desse tipo de ulceração nas pessoas 

com DM tipo 2 é de 5% a 10% (ANDRADE et al, 2010). 

  

As complicações nos pés causam impacto na qualidade de vida da pessoa e 

no sistema de saúde, pois geram encargos e custos financeiros com 

internações prolongadas. Nessa vertente, o autocuidado e a avaliação dos 

fatores de risco por parte da equipe multiprofissional de saúde são medidas 

necessárias para a detecção precoce e prevenção do pé diabético (NETO et al, 

2018). 

  

Na maioria das pessoas com DM, o risco de desenvolver problemas nos pés 

inicia-se com lesões traumáticas, que se complicam com infecção, podendo 

resultar em amputações quando não instituído tratamento rápido e eficaz. Para 

que as medidas de prevenção sejam efetivas, além do controle glicêmico, a 

inserção da pessoa em grupos educativos tem sido amplamente recomendada 

nos serviços de atenção à saúde, mediante uso de tecnologias leves (SALCI et 

al, 2017). 
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Ações direcionadas à promoção e prevenção à saúde contra o DM mostram-se 

pertinentes, tendo em vista a falta de conhecimento da população a cerca 

dessa doença de base. Dessa maneira, os impactos negativos de uma 

amputação à qualidade de vida do paciente diabético pioram a expectativa de 

vida do assistido e tal realidade pode ser evitada (SANTOS et al, 2008). 

 

Nessa perspectiva, observa-se o número significativo de portadores de pé 

diabético, dentro da área de abrangência da ESF 1548301, no município de 

São João do Oriente. Sendo assim, é de extrema importância à realização de 

um projeto de intervenção voltado à redução do índice de amputação, 

decorrente desse agravo mórbido.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção para reduzir o índice de amputação por pé 

diabético.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Reorganização das estratégias de atendimento e cuidado ao portador de 

pé diabético dentro da UBS;  

• Propor a ampliação do atendimento domiciliar ao portador de pé 

diabético em prol de sua recuperação satisfatória; 

• Desenvolver ações de monitoramento e conscientização da população 

diabética e pré-diabética quanto ao risco de evolução para o quadro de 

diabético e de pé diabético; 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a realização do presente trabalho, algumas etapas foram seguidas: 

primeiramente, foi feito o diagnóstico situacional da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) em São João do Oriente, Minas Gerais, no ano de 2019. Para 

isso, utilizou-se o método da Estimativa Rápida, que “constitui um modo de se 

obter informações sobre um conjunto de problemas e dos recursos potenciais 

para seu enfrentamento, em curto período de tempo e sem altos gastos” 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

  

Com base no diagnóstico, foram identificados os principais problemas da área 

de abrangência e priorizado o Pé diabético devido à relevância do tema e 

impacto na qualidade de vida do afetado. Após a priorização da problemática, 

foram realizadas reuniões com a equipe de saúde para levantamento de dados 

referentes ao assunto. 

 

Foram determinados os nós críticos, baseando-se na experiência clínica diária 

e relatos de pacientes, agentes comunitários de saúde, assim como em 

informações encontradas em artigos científicos. Foi assim realizada uma 

revisão bibliográfica através dos artigos encontrados em bases de dados 

científicas como LILACS, SCIELO e PUBMED, utilizada para dar sustentação 

ao plano de ação, bem como à elaboração da justificativa para execução do 

presente projeto.  

 

Em seguida, foi elaborado um plano de intervenção seguindo os passos do 

Planejamento Estratégico Situacional (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018), com 

a finalidade de reduzir o índice de amputação por pé diabético na comunidade 

de São João do Oriente. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

5.1 Diabetes Mellitus 

 

O DM é uma das principais doenças crônicas que vem crescendo a nível m 

mundial. Estima-se que em 2045 haverá 628,6 milhões de pessoal vivendo 

com DM sendo que a maioria estará entre os mais idosos. Esse aumento está 

associado a fatores como: transição epidemiológica, transição nutricional, 

maior estilo de vida sedentário, maior frequência de pessoas com sobrepeso, 

crescimento e envelhecimento populacional e à maior sobrevida dos indivíduos 

com diabetes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 2019-2020). 

 

O DM é uma doença crônica de etiologia múltipla que consiste de um distúrbio 

metabólico causada por defeitos na secreção e/ou ação da insulina e que 

acaba levando a complicações sérias ao indivíduo devido a hiperglicemia 

persistente. Esta está associada a complicações macro e microvasculares, 

aumento de morbidade, redução da qualidade de vida e elevação da taxa de 

mortalidade. Além disso, a DM possui uma classificação etiológica em tipo 1, 2, 

3 e 4 (BARBOSA e CAMBOIM, 2016; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES 2019-2020). 

 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) corresponde a 90 a 95% de todos os casos de 

DM. Sua etiologia envolve componentes genético e ambiental e ele desenvolve 

com frequência em indivíduos a partir dos 40 anos de idade. Dentre os fatores 

de risco ambientes para desenvolvimento da doença destacam-se: maus 

hábitos alimentares e sedentarismo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 

2019-2020). 

 

5.2 Complicações do Diabetes Mellitus 

 

O DM apresenta alta morbimortalidade, com perda importante na qualidade de 

vida. Constitui uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, 

amputação de membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular (BRASIL, 

2006 apud BARBOSA; CAMBOIM, 2016). 
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As complicações do DM podem ser agudas ou crônicas. Entre as complicações 

agudas estão hiperglicemia e hipoglicemia. As complicações crônicas podem 

ser macrovasculares: doença cardíaca coronariana, doença vascular periférica 

e doença cerebrovascular; microvasculares: retinopatia e nefropatia; e 

neurológicas ou neuropatia (PORTIERI; BACHION, 2010 apud BARBOSA; 

CAMBOIM, 2016). As complicações agudas do DM incluem a descompensação 

hiperglicêmica aguda, com glicemia casual superior a 250 mg/dl, que pode 

evoluir para complicações mais graves como cetoacidose diabética e síndrome 

hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica, e a hipoglicemia, com glicemia 

casual inferior a 60 mg/dL (BARBOSA; CAMBOIM, 2016).  

 

5.2.1 Pé diabético 

 

São muitas as complicações do DM, dentre elas se destacam as complicações 

relacionadas aos pés, que, apresentam estado fisiopatológico multifacetado, 

caracterizadas pelo aparecimento de lesões consequentes da neuropatia em 

80 a 90% dos casos. Essas lesões são geralmente precipitadas por trauma e 

complica-se com a infecção, podendo terminar em amputação quando não 

iniciado um tratamento precoce e adequado (LAURINDO; RODRIGUES, 2006 

apud BARBOSA; CAMBOIM, 2016).  

 

Ainda, segundo os autores acima, os principais fatores precipitantes são 

infecção, baixa adesão ao tratamento; uso de medicações hiperglicemiantes e 

outras intercorrências graves como acidente vascular encefálico (AVE), infarto 

agudo do miocárdio (IAM) ou algum tipo de trauma. Quando o controle 

glicêmico não é feito corretamente, os indivíduos ficam mais vulneráveis a 

essas complicações.  

 

Segundo Caiafa et al. (2011), Pé Diabético é o termo utilizado para nomear as 

diversas alterações e complicações ocorridas nos pés e nos membros 

inferiores dos diabéticos. O pé diabético é caracterizado pela presença de pelo 

menos uma das seguintes alterações: neurológicas, ortopédicas, vasculares e 

infecciosas. 
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De acordo com Cubas et al. (2013), a ferida ou úlcera ocorre no dorso, dedos 

ou bordas do pé ocasionadas quase sempre por uso de calçados inadequados 

e é mais frequente em homens. As causas da úlcera diabética são: 

biomecânica alterada; pé com sensibilidade diminuída; insuficiência arterial; 

incapacidade do autocuidado e deficiência quanto às orientações aos cuidados 

preventivos. 

 

Segundo Cubas et al. (2013, p. 649): 

 

As úlceras diabéticas podem ser neuropáticas, 
vasculares e mistas. As neuropáticas englobam o mal 
perfurante plantar resultante dos pontos de pressão, 
associado à diminuição da sensibilidade protetora, a qual 
é causada por uma calosidade plantar que acaba sendo 
traumática. As úlceras neuropáticas ocorrem em áreas de 
distribuição do peso e do atrito, especialmente sob as 
epífises distais do metatarso. As úlceras isquêmicas 
englobam lesões secundárias, pequenos traumas e 
escoriações. 

 

Entre as complicações do DM, a mais grave é o desenvolvimento de úlceras na 

extremidade inferior, geralmente precursoras da amputação. Portanto, o 

objetivo fundamental da atuação da equipe de saúde relativa ao pé diabético é 

evitar este desfecho, através do reconhecimento de situações de risco e 

imediata intervenção nas áreas social, educativa e de assistência médica 

global e especializada (CAIAFA et al., 2011). 

 

5.3 Papel da Atenção Primária no cuidado com o diabetes mellitus 

 

O DM é um problema de saúde considerado Condição Sensível à Atenção 

Primária. Os cuidados da equipe de saúde com o diabético, principalmente no 

sentido de evitar complicações e o bom manejo desse agravo na atenção 

básica (AB) evita hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares 

e cerebrovasculares (BORGES; LACERDA, 2018).  

 

De acordo com Borges e Lacerda (2018), para que as ações voltadas ao 

controle do DM se desenvolvam de forma efetiva e eficiente, a AB deve atuar 
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como porta de entrada no sistema de saúde e coordenadora do cuidado. 

Práticas centradas na prevenção de complicações são de extrema necessidade 

para o controle das complicações, principalmente do pé diabético. 

 

A equipe deve fazer um exame cuidadoso dos pés, pois o exame clínico é o 

método diagnóstico mais efetivo, simples e de baixo custo para diagnóstico da 

neuropatia. Na anamnese é importante analisar o grau de aderência do 

paciente e familiares próximos ao tratamento, bem como o estado nutricional, 

imunidade e comorbidades (CAIAFA, et al., 2011). 

 

Nos serviços de saúde pública, é primordial o treinamento de equipes 

interdisciplinares (medico clínico, enfermeira e técnico de enfermagem), na 

atenção básica, para a classificação do risco e controle das intercorrências 

clínicas iniciais dos pés dos diabéticos (CAIAFA et al., 2011). 

 

Borges e Lacerda (2018, p. 166): 

 

O DM é considerado uma das Linhas de Cuidado (LC) do 
Sistema Único de Saúde (SUS). As LC podem ser 
entendidas como recomendações sistematicamente 
desenvolvidas, orientadas por diretrizes clínicas, com o 
objetivo de garantir a atenção à saúde. Elas definem as 
ações e os serviços que devem ser desenvolvidos nos 
diferentes pontos de atenção (primário, secundário e 
terciário) de uma Rede de Atenção à Saúde (RAS) e 
expressam os fluxos assistenciais que devem ser 
garantidos ao usuário, no sentido de atender às suas 
necessidades de saúde. 

 

 

A AB desempenha importante papel para normatizar as ações voltadas ao 

controle do DM por meio de estratégias e medidas que possibilitem a 

ampliação do acesso e da qualidade da AB, através do cadastramento e da 

vinculação dos usuários às UBS, possibilitando o acompanhamento sistemático 

dos casos, a prevenção das complicações e a atualização dos profissionais de 

saúde (BORGES; LACERDA, 2018). 
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6 PROJETO DE INTERVENÇÃO  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

  

A partir da realização do diagnóstico situacional da área de abrangência em 

São João do Oriente, bem como da discussão junto à equipe de saúde, foi 

possível identificar diferentes problemas, dentre eles, o número significativo de 

pés diabéticos na presente microárea. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Por meio da discussão e análise crítica dos problemas de saúde 

predominantes na região de abrangência, destacou-se o pé diabético como 

morbidade relevante. Isso se justifica dado o total de nove casos, número 

expressivo, que se relaciona com outras doenças associadas como a 

hipertensão arterial sistêmica, as quais em conjunto deterioram a qualidade de 

vida dos assistidos. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Os nós críticos para a problematização são:  

1. Falta de conhecimento da população sobre a doença;  

2. Hábitos e estilos de vida inadequados; 

3. Processo de trabalho da equipe de saúde da família inadequado. 

 

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 segundo cada nó crítico listado acima.  
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Quadro 3. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alta prevalência de pé 
diabético”, na população sob responsabilidade da ESF I, do município de São 
João do Oriente, estado de Minas Gerais 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Nó crítico 1 Falta de conhecimento da população sobre a doença. 

6º passo: operação Promover palestras sobre diabetes, importância do tratamento, os 

riscos de complicações, sobre autocuidado e sobre pé diabético; 

formar grupos operativos e fazer acompanhamento adequado. 

6º passo: projeto Diga não ao pé diabético 

6º passo: resultados 

esperados 

Entendimento sobre o DM e suas complicações; aumento na 

adesão ao tratamento; população promovendo o autocuidado de 

acordo com as recomendações. 

6º passo: produtos 

esperados 

Palestras e minicursos para a população; incentivo ao tratamento e 

educação em saúde durante as consultas e visitas domiciliares. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação; 

Financeiro: Verbas para cursos e atividades educativas; verbas para 

palestras com profissionais da saúde sobre o diabetes;  

Político: Conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 

campanhas de prevenção do diabetes; conseguir aprovação do 

projeto para implantação das ações. 

7º passo: viabilidade do 

plano recursos críticos  

 

Cognitivo: Adesão da equipe de saúde para o processo educativo 

em saúde para a população adulta e idosa; 

Político: Conseguir espaço para as palestras;  

Financeiro: Liberação da verba para as ações. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável); 

Diretor das UBS (motivação favorável); 

Equipe de saúde (motivação favorável) 

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário 

de saúde; formação de grupos operativos para se trabalhar o 

problema. 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem/ Agentes 

Comunitários de saúde. 

Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar 

as estratégias. 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Reuniões para demonstração dos resultados junto à equipe; 

Avaliação das ações em saúde para resolver o problema. 
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Quadro 4. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alta prevalência de pé 
diabético”, na população sob responsabilidade da ESF I, do município de São 
João do Oriente, estado de Minas Gerais 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

 

Nó crítico 2 Hábitos e estilos de vida inadequados. 

6º passo: operação Palestras sobre alimentação adequada para os diabéticos e a 

importância da atividade física. Palestras sobre cessação do tabaco 

e do uso de bebidas alcoólicas. 

6º passo: projeto Alimentação X atividade física 

6º passo: resultados 

esperados 

Adesão às mudanças nos hábitos alimentares; adesão à atividade 

física; consciência sobre os malefícios do cigarro e das bebidas 

alcoólicas. 

6º passo: produtos 

esperados 

Palestras sobre alimentação saudável e atividade física; educação 

em saúde através das consultas e visitas domiciliares. Grupos 

operativos para discussões e troca de experiências. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Adesão da equipe de saúde para o processo educativo 

em saúde para a população adulta e idosa; adesão da população 

aos programas de saúde envolvendo o diabetes mellitus. 

Político: Conseguir espaço para as palestras; conseguir os 

palestrantes; 

Financeiro: Liberação da verba para as ações contidas neste projeto 

7º passo: viabilidade do 

plano recursos críticos  

 

Cognitivo: Adesão da equipe de saúde para o processo educativo; 

Político: Conseguir espaço para as palestras;  

Financeiro: Liberação da verba para as ações contidas neste 

projeto. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável); 

Diretor das UBS (motivação favorável). 

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário 

de saúde.  

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem. 

Dois meses para o início das atividades e cinco meses para 

finalizar. 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Reuniões quinzenalmente para avaliar os resultados e propor novas 

ações; apresentar resultados mensalmente. 
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Quadro 5. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alta prevalência de pé 
diabético”, na população sob responsabilidade da ESF I, do município de São 
João do Oriente, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Nó crítico 3 Processo de trabalho da equipe de saúde da família inadequado 

6º passo: operação Cursos para a equipe de saúde sobre o processo de trabalho com o 

diabético; incentivar a educação continuada; avaliar a equipe de 

acordo com suas competências; promover palestras e cursos para a 

equipe em instituições de ensino superior; oferecer treinamentos 

para a equipe. 

6º passo: projeto Equipe nota 10 

6º passo: resultados 

esperados 

Equipe preparada e com experiência prática e teórica para lidar com 

o problema do diabetes e suas complicações. 

6º passo: produtos 

esperados 

Cursos e palestras, pós-graduação; educação continuada por parte 

da equipe.  

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Processo de comunicação que atinja o público 

necessário; 

Financeiro: Verbas para cursos treinamentos;  

Político: Liberação da equipe para cursos e palestras; autorização 

para educação continuada e treinamentos. 

7º passo: viabilidade do 

plano recursos críticos  

 

Cognitivo: Adesão da equipe de saúde.  

Político: Liberação para treinamentos fora da unidade e para 

treinamentos em horário de trabalho; contratação de novos 

profissionais para auxiliar a equipe.   

Financeiro: Liberação da verba para as ações contidas neste 

projeto. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 

Diretor das UBS (motivação favorável). 

Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário 

de saúde; reuniões com profissionais sobre treinamento e palestras 

na unidade. 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem. 

Dois meses para o início das atividades e cinco meses para finalizar 

as estratégias. 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Reuniões para avaliar os resultados e propor avaliação de 

competências e avaliar propostas por gratificações por títulos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Foram observados muitos pacientes com complicações da DM devido à baixa 

adesão ao tratamento e principalmente à falta de informação da população 

quanto aos perigos da doença. Portanto, este projeto não é só uma avaliação 

dos problemas encontrados na comunidade, mas sim, uma busca por soluções 

para enfrentar o problema com mais clareza, tendo a equipe de saúde como 

apoio para tirar dúvidas, ajudar no autocuidado e para acompanhar a evolução 

do tratamento. 

 

Com este projeto será possível que a equipe de saúde crie vínculos afetivos 

com a comunidade e vice-versa, pois através deste vínculo é possível adquirir 

confiança e segurança durante o tratamento, evitando assim as complicações 

causadas pela DM como o pé diabético. Dessa forma, espera-se que através 

desse projeto haja melhor qualidade de vida a toda comunidade.   
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