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RESUMO  

 

Entre as doenças crônicas não transmissíveis, o diabetes mellitus se destaca como 
importante causa de morbidade e mortalidade, especialmente entre os idosos. O 
acelerado ritmo do processo de envelhecimento da população, a maior tendência ao 
sedentarismo e os inadequados hábitos alimentares, além de outras mudanças 
sóciocomportamentais, contribuem para a crescente prevalência do diabetes 
mellitus, bem como de mortalidade em consequência desta doença. O diabetes, 
embora com menor prevalência se comparado a outras morbidades, é uma doença 
altamente limitante, podendo causar cegueira, amputações, nefropatias, 
complicações cardiovasculares e encefálicas, entre outras, que acarretam prejuízos 
à capacidade funcional, autonomia e qualidade de vida do indivíduo. Tanto o 
tratamento medicamentoso quanto a terapia nutricional com modificações no estilo 
de vida são de suma importância para mudanças neste quadro. A orientação para a 
redução dos fatores de risco para as complicações é de responsabilidade da equipe 
de saúde, que tem por obrigação promover atividades que possam ajudar no 
entendimento sobre a doença e sobre a importância do tratamento, como palestras e 
grupos operativos. A interação de vários fatores como: sedentarismo, obesidade, má 
alimentação, uso excessivo de tabaco e de álcool podem contribuir para o 
aparecimento do diabetes. Este trabalho tem como objetivo elaborar um projeto de 
intervenção para aumentar a adesão a hábitos alimentares e estilos de vida 
saudáveis em pacientes idosos com diabetes atendidos na Unidade Básica de 
Saúde Maria Matildes, localizada na cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Foi 
utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida dos 
problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 
ações. Espera-se que com a implantação do mesmo primeiramente, se consiga 
combater estes fatores de risco através de conscientização da população. Em um 
segundo momento, após orientar para a redução de fatores de risco, a hora será de 
agir na melhoria da qualidade de vida daqueles pacientes já doentes e que 
apresentam complicações por causa do diabetes.  
 

Palavras-chave: Diabetes mellitus. Idoso. Estilo de vida. Comportamento alimentar.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Among chronic non-communicable diseases, diabetes mellitus stands out as an 
important cause of morbidity and mortality, especially among the elderly. The 
accelerated pace of the population aging process, the greater tendency towards 
sedentary lifestyle and inadequate eating habits, in addition to other socio-behavioral 
changes, contribute to the increasing prevalence of diabetes mellitus, as well as 
mortality as a result of this disease. Diabetes, although less prevalent compared to 
other morbidities, is a highly limiting disease, which can cause blindness, 
amputations, nephropathies, cardiovascular and brain complications, among others, 
which cause damage to the individual's functional capacity, autonomy and quality of 
life. Both drug treatment and nutritional therapy with changes in lifestyle are 
extremely important for changes in this situation. Guidance for the reduction of risk 
factors for complications is the responsibility of the health team, which has the 
obligation to promote activities that can help in understanding the disease and the 
importance of treatment, such as lectures and operative groups. The interaction of 
several factors such as: sedentary lifestyle, obesity, poor diet, excessive use of 
tobacco and alcohol can contribute to the onset of diabetes. This work aims to 
develop an intervention project to increase adherence to eating habits and healthy 
lifestyles in elderly patients with diabetes treated at the Basic Health Unit Maria 
Matildes, located in the city of Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Situational Strategic 
Planning was used to quickly estimate the problems observed and define the priority 
problem, critical nodes and actions. It is hoped that with the implementation of the 
first, it will be possible to combat these risk factors through public awareness. In a 
second step, after orienting towards the reduction of risk factors, the time will be to 
act to improve the quality of life of those patients who are already sick and who have 
complications due to diabetes. 
 

Keywords: Diabetes mellitus. Old man. Lifestyle. Feeding behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Coronel Fabriciano está localizado no estado de Minas Gerais, mais 

precisamente na região metropolitana do Vale do Aço. O município ocupa uma área 

de 221 km² aproximadamente. Sua população no ano de 2019, segundo o IBGE 

(2019) era de 109.405 habitantes. 

Quanto ao relevo, o município apresenta-se 80% montanhoso, 15% são terras 

onduladas e, 5% são terrenos planos. A serra dos Cocais é a sua principal unidade 

geológica. O clima é tropical quente semiúmido.  A vegetação nativa pertence à 

Mata Atlântica, com monocultura de reflorestamento de eucalipto, que é muito 

utilizado nas siderúrgicas locais (PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 

FABRICIANO, 2019). 

Coronel Fabriciano não possui estação de tratamento de águas residuais, 

dessa forma, o esgoto produzido na cidade é liberado diretamente para os cursos 

hídricos que cortam o perímetro urbano e, posteriormente, para o rio Piracicaba 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO, 2019). 

De 2010 a 2018, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita de 

até meio salário mínimo reduziu em 56,2% e, em 2010, 91,2% da população vivia 

acima da linha de pobreza, 5,5% encontrava-se na linha da pobreza e 3,3% estava 

abaixo dessa linha (IBGE, 2019).  

A pecuária e a agricultura representam o setor menos relevante na economia 

de Coronel Fabriciano, o mais relevante é a prestação de serviços. 

Coronel Fabriciano possui 76 estabelecimentos de saúde, sendo que 55 são 

privados, um é estadual e 20 são municipais (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CORONEL FABRICIANO, 2019).  

O hospital doutor José Maria Morais (antigo hospital Siderúrgica e 

posteriormente hospital São Camilo), que está localizado no bairro Santa Helena, é o 

principal hospital de Coronel Fabriciano, com atendimento público e leitos para 

internação. O hospital metropolitano Unimed Vale do Aço, situado no bairro Santa 

Terezinha II, oferece atendimento emergencial e internação. A Unimed, no entanto, 

não atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), servindo apenas à população que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_com_esta%C3%A7%C3%A3o_seca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reflorestamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eucalipto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_de_tratamento_de_%C3%A1guas_residuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_de_pobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Terezinha_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Terezinha_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unimed
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possui cobertura pela saúde suplementar ou aos que possuem condições de pagar 

pelo atendimento particular (PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 

FABRICIANO, 2019). 

Na área da educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) médio entre as escolas públicas de Coronel Fabriciano era, no ano de 

2015, de 5,5 (em escala de avaliação que vai de nota 1 à 10), sendo que a nota 

obtida por alunos do 5º ano foi de 6,4 e, do 9º ano, foi de 4,6; o valor das escolas 

públicas de todo o Brasil era de 4,7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL 

FABRICIANO, 2019).  

O município apresenta alguns problemas como: falta de investimentos em 

segurança pública; grande quantidade de usuários de drogas; iluminação pública 

deficiente em alguns bairros da cidade; falta de planejamento para a cidade em 

relação ao ambiente para exercícios físicos para a população em geral; falta de 

investimentos em coleta de lixo seletiva; falta de limpeza das marginais das estradas 

e lotes vagos espalhados pela área urbana; falta de investimentos nas unidades de 

saúde, que sofrem com déficit de recursos humanos e materiais, infraestrutura das 

unidades precária; diminuição de funcionários, o que acabam prejudicando o 

atendimento; falta de emprego para jovens iniciantes. O índice de violência da 

cidade vem crescendo nos últimos anos. 

Coronel Fabriciano enfrenta problemas também com as enchentes em época 

de chuvas, o que acaba estragando muito a cidade e dificultando o acesso das 

pessoas ao centro, principalmente aquelas que moram em bairros de periferia. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

 

Coronel Fabriciano possui 76 estabelecimentos de saúde, sendo que 55 são 

privados, um é estadual e 20 são municipais (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CORONEL FABRICIANO, 2019).  

Dados do Departamento de Informática do Sistema único de Saúde do Brasil 

(DATASUS) registram que em Coronel Fabriciano existem 143 leitos para 

internação, sendo 98 deles cobertos pelo SUS. Com 0,64 leitos para cada mil 

habitantes no município, esse índice está abaixo da média nacional, que é 2,25. Há 

registros também de que no município existem 0,51 enfermeiros, 0,54 dentistas e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enfermeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dentista
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1,5 médicos para cada mil habitantes, frente a médias nacionais de 0,69, 0,54, e 1,5, 

respectivamente. No ano de 2018, foram registrados 674 óbitos, sendo que as 

doenças do sistema circulatório representaram a maior causa de mortes (31,3%), 

seguida pelos tumores (17,7%). 

Em 2017, 1,8% das mulheres de 10 a 17 anos tiveram filhos. Neste mesmo 

ano, foram registrados 1.424 nascidos vivos, sendo que o índice de mortalidade 

infantil neste ano foi de 12,6 óbitos de crianças menores de cinco anos de idade a 

cada mil nascidos vivos. No mesmo ano, 98,2% das crianças menores de 1 ano de 

idade estavam com a carteira de vacinação em dia e 78,3% das crianças do 

município foram pesadas pelo Programa Saúde da Família, sendo que 0,6% delas 

estavam desnutridas.  

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

A comunidade atendida na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Matildes é 

de baixa renda. A comunidade é composta por mulheres (33%), homens (28%), 

idosos (27%) e crianças (12%). Percebe-se que as mulheres e os idosos são os que 

mais procuram os postos de saúde e os problemas mais detectados entre eles são: 

diabetes, hipertensão, dengue, problemas cardiovasculares, doenças sexualmente 

transmissíveis. As crianças, em geral, são acometidas de viroses, resfriados, 

pneumonia e alguns casos de bronquite, asma e diarreia (IBGE, 2019).  

A comunidade da área de abrangência dessa UBS está no meio urbano, onde 

possui escola, alguns comércios, farmácia e bares. Possui saneamento básico, água 

encanada em 100% das residências e coleta de lixo pelo caminhão da prefeitura.    

O diagnóstico situacional da comunidade revelou alta prevalência de idosos 

diabéticos, adultos e idosos hipertensos e que apresentam baixa adesão ao 

tratamento e à terapia nutricional. Há problemas na prevenção de doenças crônicas 

não transmissíveis e aumento do tabagismo, principalmente entre os jovens.  

  

1.4 A Unidade Básica de Saúde Maria Matildes  

 

A UBS Maria Matildes é específica para a realização de atendimento de 

atenção básica e integral à população, de forma agendada e por demanda 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulat%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neoplasma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mortalidade_infantil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mortalidade_infantil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Sa%C3%BAde_da_Fam%C3%ADlia
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espontânea, podendo oferecer assistência com classificação de risco e acolhimento. 

Nesta unidade estão cadastrados 4875 pacientes, distribuídos entre crianças, 

jovens, adultos e idosos.  

A Unidade não é bem estruturada para atender as necessidades das pessoas 

da região, pois falta espaço para a sala de espera, faltam salas para atendimento de 

algumas especialidades, e ainda há déficit de materiais e recursos humanos para 

atender a demanda. É composta de sala de espera, banheiros feminino e masculino, 

sala para recuperação de pacientes, sala para consultas médicas e de enfermagem, 

sala para triagem, sala de vacinações, farmácia e cozinha, porém, os ambientes são 

pequenos e há déficit de cadeiras na sala de espera. 

Há déficit também de alguns medicamentos, materiais e equipamentos para 

exames de rotina. 

A equipe procura atender toda a demanda espontânea e agendada da melhor 

forma possível com acolhimento com classificação de risco, porém são enfrentadas 

dificuldades para o acolhimento com classificação de risco por causa da alta 

demanda de usuários. 

Nesta unidade funcionam duas equipes: verde e laranja. Temos cinco vagas 

destinadas para as consultas agendadas e o restante para demanda espontânea. 

São oferecidos outros serviços como: puericultura, pré-natal, rastreamento de 

câncer. Atendimento de pacientes com sofrimento mental, grupos de hipertensos e 

diabéticos, campanhas de vacinações, visitas domiciliares, entre outros. 

As coberturas feitas pela unidade são: vacinação (todas contidas no 

calendário de vacinação do ministério da saúde de crianças, adultos, idosos e 

gestantes). 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Verde da Unidade Básica de Saúde Maria 

Matildes 

 

A Equipe é composta por um médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, 

técnico de enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde (ACS), que 

contribuem significativamente com as campanhas de vacinação, com os projetos de 

prevenção contra doenças, com as palestras que incentivam o diagnóstico precoce e 

a adesão aos tratamentos das mais diversas doenças e com o cadastramento dos 
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usuários. Eles contribuem também com as visitas domiciliares, trabalhando de forma 

contínua com a educação em saúde.   

 

1.6 Horário de funcionamento da Unidade de Saúde Maria Matildes 

 

A Unidade de Saúde Maria Matildes funciona das 07:00 às 17:00 horas de 

segunda a sexta-feira.  

 

1.7 O dia a dia da Equipe Verde 

 

O trabalho da equipe, como foi dito anteriormente, é baseado no atendimento 

diário à população adstrita à Unidade. O fluxo não é muito grande, porém, há déficit 

de recursos humanos e materiais, o que dificulta o trabalho.    

A equipe está sempre voltada para campanhas e ações que possam ajudar a 

população no entendimento do que seja doença e saúde, do que seja prevenção de 

doenças para a qualidade de vida de crianças, adultos, idosos e gestantes.  

O atendimento a alguns programas está baseado na saúde bucal, pré-natal, 

puericultura, controle de câncer de mama e de colo de útero, atendimento a 

hipertensos e diabéticos.  

Há grande preocupação com gestantes portadoras de sífilis. A demanda de 

pacientes com dengue tem aumentado nos últimos meses. São feitas seis visitas 

domiciliares por mês.  

A grande preocupação atualmente é com os idosos diabéticos e com os 

hipertensos que fazem uso de tabaco. São muitos atendidos realizados na unidade e 

o trabalho tem se voltado análise da condição de vida de cada um para se rever a 

possibilidade de melhorar a qualidade de vida destes usuários. 

 

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

passo)  

 

O primeiro passo da equipe foi detectar os problemas de saúde encontrados 

na comunidade para, em seguida, trabalhar com os cuidados individualizados. Os 

problemas dentro de uma comunidade são inúmeros, é fundamental que a Equipe 
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de Saúde da Família (ESF) conheça sua área de abrangência como um todo, dando 

ênfase aos problemas de saúde, para que se possa realizar um planejamento de 

melhoria na qualidade de vida dos pacientes.  

Desta forma os problemas de saúde do território e da comunidade 

encontrados foram listados na Tabela 1, abaixo: 

 

Tabela 1 – problemas de saúde encontrados pela equipe de saúde Verde da 

Unidade Básica de Saúde Maia Matildes, no ano de 2019 

Descrição Nº de 
casos 

Ações/ Sugestões 

Doenças 
cardiovasculares 

91 Identificar os fatores de risco, identificar as causas; estimular 
mudança no estilo de vida e mudanças nos hábitos 
alimentares, tratar com fármacos; acompanhar a evolução 
das doenças e evitar complicações. 
 

Hipertensão 96 Melhorar acompanhamento de riscos e agravos; promover 
mudanças no estilo de vida e estimular reeducação 
alimentar; diminuir os valores tensionais. 
 

Diabetes Mellitus tipo 2 104 Melhorar o acompanhamento de riscos e agravos, estimular 
mudança no estilo de vida e a reeducação alimentar; 
acompanhar o tratamento medicamentoso; diminuir os 
índices glicêmicos; propor atividade física. 
 

Tabagismo  326 Conscientizar a população alvo quanto aos riscos e 
campanhas contra o fumo intensificadas na área; verificar 
doenças causadas pelo tabagismo. 
 

Sedentarismo 945 Incentivar a população à prática de atividades físicas diárias. 
 

Uso abusivo de álcool 87 Reuniões com grupo de apoio e grupos operativos com 
discussão e palestras sobre o assunto. 
 

Fonte: (PRÓPRIA AUTORIA, 2019) 

 

No caso da área de abrangência da equipe verde os problemas mais 

encontrados entre os usuários idosos foram diabetes e a hipertensão.  Muitos destes 

pacientes também fazem uso do tabaco, o que agrava ainda mais a condição clínica 

em que se encontram. Muitos são sedentários.  

O sedentarismo pode levar ao sobrepeso e/ou obesidade, que acaba sendo 

fator de risco para o diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Dos problemas detectados, houve priorização das ações com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida da população.  

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de saúde verde, Unidade Básica 

de Saúde Maria Matildes.   

Problema Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Estilo de vida 
inadequado 

Alta 5 Parcial 2 

Alta prevalência de 
idosos com diabetes 
mellitus tipo 2 

Alta 5 Parcial 1 

Alta prevalência de 
doenças 
cardiovasculares 

Alta 5 Parcial 6 

Baixa adesão ao 
tratamento 

Alta 5 Total 4 

Baixa adesão às 
propostas de 
mudanças de hábitos 
alimentares 

Alta 5 Parcial  3 

Falta conhecimento 
dos perigos da 
hipertensão e do 
diabetes mellitus não 
controlados 

Alta 5 Total 5 

Fonte: (PRÓPRIA AUTORIA, 2019) 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

No Quadro 1, estão representadas as prioridades da comunidade adscrita na 

UBS Maria Matildes de Coronel Fabriciano - MG. Como primeira priorização foi 

estabelecida a alta prevalência de idosos com diabetes mellitus tipo 2, em segundo, 

a baixa adesão às propostas de mudanças no estilo de vida.  

Tem-se também alta prevalência de doenças cardiovasculares, baixa adesão 

ao tratamento, falta de conhecimento da população em relação aos perigos da 

hipertensão e do diabetes não controlados. Em relação a esta última prioridade, tem-

se total capacidade para enfrentamento, já que a equipe de saúde pode promover 
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campanhas e visitas domiciliares com o intuito de sensibilizar o paciente a este 

conhecimento e falar da importância do tratamento das mudanças no estilo de vida.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O envelhecimento da população mundial é evidente, em decorrência da 

redução da natalidade, da mortalidade e do aumento da longevidade, resultantes de 

avanços em inúmeros fatores de cuidados em saúde. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), afirma que o Brasil tem envelhecido de maneira 

rápida e intensa, e que a maioria dos idosos tem se apresentado com baixo nível 

socioeconômico e com alta prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), o que ocasiona sobrecarga substancial para a economia nacional, 

especialmente pelos gastos com aposentadoria e recursos médicos. 

Na medida em que mais pessoas vivem até a idade avançada, aumenta a 

prevalência de doenças em que a idade é fator de risco, como as doenças 

cardiovasculares. 

No caso da área de abrangência da UBS Maria Matildes, o problema mais 

encontrado entre os usuários é a diabetes mellitus e a hipertensão arterial em 

idosos. Este número vem crescendo a cada ano e acredita-se que o planejamento 

de ações para prevenção dessas doenças seja o objetivo no momento. 

Diante destes fatos, é de suma importância aumentar a adesão às mudanças 

nos hábitos alimentares e nos estilos de vida que a população idosa tem levado. A 

adesão tem sido muito baixa e o sucesso do tratamento medicamentoso depende de 

dieta equilibrada, cessação do tabaco e de bebidas alcoólicas, prática de atividades 

físicas diárias e contribuição da equipe de saúde e da família para que se tenham 

bons resultados.  

Desta forma, algumas ações foram propostas neste projeto com o intuito de 

rastrear estes indivíduos e acompanha-los durante o processo de tratamento.  

Este projeto assim se justifica, pois ações voltadas para estas mudanças 

precisam ser implantadas com o intuito de melhorar a qualidade de idosos 

diabéticos. 
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3 OBJETIVOS 

 

Elaborar projeto de intervenção para aumentar a adesão  a hábitos 

alimentares e estilos de vida saudáveis em pacientes idosos com diabetes mellitus 

tipo 2 atendidos na UBS Maria Matildes da cidade de Coronel Fabriciano – Minas 

Gerais. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste estudo foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON) e documentos de 

órgãos públicos.    

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida 

dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 

ações, de acordo com Campos; Santos (2018). 

Antes de se desenvolver o projeto, vários textos sobre a temática proposta 

foram lidos e, em seguida foi feita análise interpretativa. 

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo: Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Para a definição das palavras-chave e keyboards utilizaram-se os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) (BRASIL, 2020): Diabetes mellitus. Idoso. Estilo de 

vida. Comportamento alimentar. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1 Diabetes Mellitus 

 

O diabetes mellitus não é uma doença única. Trata-se de um grupo 

heterogêneo de síndromes caracterizadas por elevação da glicemia em jejum, 

causada por deficiência relativa ou absoluta de insulina. É a principal causa de 

cegueira e amputações no adulto e importante causa de falha renal, ataques 

cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Os casos de diabetes mellitus podem, 

em sua maioria, ser divididos em dois grupos: tipo 1 e tipo 2 (Quadro 2) (CHAMP; 

HARVEY; FERRIER, 2009). 

 

Quadro 2 – Comparação entre o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 

 Diabetes Mellitus tipo 1 Diabetes Mellitus tipo 2 

Idade de início Geralmente durante a infância 
ou a puberdade; sintomas 
desenvolvem-se rapidamente 

Frequentemente após os 35 
anos; sintomas desenvolvem-
se gradualmente 

Estado nutricional no momento 
do início da doença 

Frequentemente desnutrição Obesidade geralmente 
presente. 

Prevalência 10% dos diabéticos 
diagnosticados 

90% dos diabéticos 
diagnosticados 

Predisposição genética Moderada Muito forte 

Defeito ou deficiência Células β são destruídas, 
eliminando a produção de 
insulina 

Resistência à insulina, 
combinada com incapacidade 
das células β de produzirem 
quantidades adequadas de 
insulina 

Frequência de cetose Comum Rara 

Insulina plasmática Baixa a ausente Alta no início da doença; baixa 
na doença de longa duração 

Complicações agudas Cetoacidose Coma hiperosmolar 

Tratamento com fármacos 
hipoglicemiantes orais 

Não é responsivo Responsivo 

Tratamento Insulina é sempre necessária Dieta, exercícios, fármacos 
hipoglicemiantes orais; a 
insulina pode ou não ser 
necessária 

Fonte: (CHAMPE; HARVEY; FERRIER, 2009) 

 

Os diabéticos tipo 1 constituem aproximadamente 10% dos diabéticos 

diagnosticados. Essa doença é caracterizada por deficiência absoluta de insulina, 

causada por ataque autoimune às células β do pâncreas. Essa destruição necessita 

de um estímulo ambiental (tal como infecção viral) e um determinante genético, que 

permite às células β serem reconhecidas como “estranhas” (SILVA et al., 2013).  
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As anormalidades metabólicas do diabetes mellitus tipo 1 incluem 

hiperglicemia, cetoacidose e hipertrigliceridemia. Elas resultam da deficiência de 

insulina e do excesso relativo de glucagon. Os diabéticos do tipo 1 dependem de 

insulina exógena injetada por via subcutânea para controlar a hiperglicemia e a 

cetoacidose (SILVA et al., 2013). 

O diabético tipo 2 possui um forte componente genético. Resulta da 

combinação de resistência à insulina com a disfunção das células β. A resistência à 

insulina é a capacidade diminuída dos tecidos alvo, como fígado, músculo e tecido 

adiposo, de responder adequadamente às concentrações circulantes normais de 

insulina (LEITE; VASCONCELOS, 2013). 

A obesidade é a causa mais comum de resistência à insulina. No entanto, a 

maioria das pessoas obesas e resistentes à insulina não se torna diabética. Na 

ausência do defeito na função das células β, indivíduos não diabéticos e obesos 

podem compensar a resistência à insulina com níveis elevados de insulina. A 

resistência à insulina não leva ao diabetes tipo 2. Ele se desenvolve em indivíduos 

resistentes à insulina que também apresentam função diminuída das células β 

(CUPPARI, 2015).  

As alterações metabólicas observadas no diabetes mellitus tipo 2 são mais 

brandas do que aquelas descritas para a forma insulinodependente da doença, em 

parte porque a secreção de insulina no diabetes mellitus tipo 2, embora inadequada, 

restringe a cetogênese e impede o desenvolvimento da cetoacidose diabética. Os 

tratamentos disponíveis para o diabetes mellitus tornam a hiperglicemia mais 

moderada, mas falham em normalizar completamente o metabolismo (CUPPARI, 

2015).  

A elevação crônica da glicose sanguínea causa as complicações crônicas do 

diabetes como aterosclerose prematura, retinopatia, nefropatia e neuropatia 

(PAULA, 2014). 

 

5.2 Diagnóstico e tratamento do diabetes tipo 1 e tipo 2 

 

O início do diabetes mellitus tipo 1 ocorre tipicamente durante a infância ou a 

puberdade, e os sintomas se desenvolvem rapidamente. Pacientes com diabetes 

mellitus tipo 1 podem geralmente ser reconhecidos pelo aparecimento abrupto de 
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poliúria (micção frequente), polidipsia (sede excessiva) e polifagia (fome excessiva), 

frequentemente desencadeados por estresse ou por doença. Esses sintomas são 

geralmente acompanhados por fadiga, perda de peso e fraqueza (ALMEIDA et al., 

2017). 

O diagnóstico é confirmado por glicemia no jejum maior ou igual a 126 mg/dL, 

comumente acompanhada por cetoacidose. O jejum é definido como a ausência de 

ingestão calórica por pelo menos oito horas. Quando o diagnóstico do diabetes 

mellitus tipo 1 é incerto pela apresentação clínica, recomenda-se teste de anticorpos 

para as células das ilhotas. O teste de tolerância a glicose como ferramenta para 

diagnóstico de base tem caído em desuso, pois consome muito tempo e os 

resultados são altamente variáveis (COSTA et al., 2009). 

O diabético do tipo 1 depende de insulina exógena, injetada por via 

subcutânea, para controlar a hiperglicemia e a cetoacidose. Dois procedimentos 

terapêuticos estão atualmente em uso, o tratamento padrão e o tratamento intensivo 

com insulina COSTA et al., 2009). 

Um dos objetivos terapêuticos no diabetes mellitus é a diminuição dos níveis 

de glicose sanguínea no sentido de minimizar o desenvolvimento das complicações 

em longo prazo da doença. Entretanto, é difícil alcançar a dosagem adequada em 

todos os pacientes, e a hipoglicemia causada pelo excesso de insulina é a 

complicação mais comum dessa terapia, ocorrendo em mais de 90% dos pacientes 

(FARIA et al., 2013). 

O exercício promove a captação de glicose pelo músculo e diminui a 

necessidade de insulina exógena. Os pacientes devem, portanto, averiguar os níveis 

de glicose sanguínea antes e após o exercício intenso para prevenir ou eliminar a 

ocorrência de hipoglicemia (FARIA et al., 2013). 

A base fisiopatológica para o desenvolvimento do DM2 requer a presença de 

duas anormalidades básicas: 

• Secreção diminuída de insulina, que resulta na patogenia da intolerância à 

glicose; 

• Resistência periférica à insulina desempenhando um papel chave, uma vez 

que aparece muito antes da deterioração do metabolismo da glicose e é, 

frequentemente, acompanhada por aumento compensatório na secreção de insulina. 

• Os critérios aceitos para diagnóstico de DM tipo 2 são: 
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• Sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal de peso, acrescido de 

glicemia casual acima de 200mg/dL; 

• Glicemia de jejum > 126mg/dL. Em caso de pequenas elevações da glicemia, 

o diagnóstico deve ser confirmado pela repetição do teste em outro dia; 

• Glicemia de 2 horas, pós-sobrecarga de 75g de glicose, acima de 200mg/dL. 

O tratamento é medicamentoso e mudanças no estilo de vida. O objetivo do 

tratamento do diabetes mellitus tipo 2 é manter as concentrações sanguíneas de 

glicose dentro de limites normais e prevenir o desenvolvimento das complicações em 

longo prazo. Redução de peso, exercício e modificações na dieta frequentemente 

corrigem a hiperglicemia do diabetes tipo 2 (MALTA et al., 2015).  

Agentes hipoglicemiantes ou terapia com insulina podem ser necessários 

para atingir níveis satisfatórios de glicose sanguínea (MALTA et al., 2015). 

Os pontos de corte para pré-diabetes e diabetes mellitus variam conforme 

diretrizes nacionais; amostras de diretrizes do Canadá, dos Estados Unidos, da 

Europa e da Austrália são apresentados na Tabela 2 (FREEMAN, 2018).  

 

Tabela 2 – Pontos de corte para diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 

 Canadá (CDA 
Primer, 2013) 

Estados Unidos 
(ADA, 2014) 

Austrália 
(RACGP, 2014) 

Europa (ESC, 
2013) 

Glicemia de 
Jejum* 

DM: >7,0mmol/L 
GJA: 6,1-6,9 

DM: >126mg/dL 
(7,0mmol/L) 

DM: >7,0mmol/L 
GJA:  
6,1-6,9mmol/L 

DM: >7,0mmol/L 
GJA:  
6,1-6,9mmol/L 

Glicemia 
aleatória 

DM: >11,1mmol/L DM: >200mg/dL 
(11,1mmol/L) 

 
- 

 
- 

HbA1C DM: >6,5% 
Pré-DM: 6-6,4% 

DM: >6,5% 
Pré-DM: 5,7-6,4% 

DM: >6,5% 
Pré-DM: - 

DM: >6,5% 
Pré-DM: - 

Glicemia após 
2h (TTGO 75g) 

DM: >11,1mmol/L 
TGD:  
7,8-11,0 mmol/L 

DM: >200mg/dL 
TGD: 
 140-199mg/dL 
(7,8-11,0mmol/L) 

DM: >11,0mmol/L 
TGD:  
7,8-11,0mmol/L 

DM: >11,1mmol/L 
TGD:  
7,8-11,0mmol/L 

*Jejum: ausência de ingesta calórica por um mínimo de 8 horas antes do exame. 
Uma pessoa assintomática com teste positivo precisa repetir um exame confirmatório (glicemia de 
jejum, A1C, glicemia de 2h após TTGO75g) em outro dia (preferencialmente repetindo o mesmo 
teste) para confirmar o diagnóstico. Pessoa sintomática com um teste positivo. 
Fonte: (FREEMAN, 2018) 

 
 
Segundo Freeman (2018), a equipe de saúde e comunidade devem 

compreender os fatores de risco, os sinais e sintomas do DM2 para identificar de 

forma adequada as pessoas em risco para o rastreamento direcionado. A 

apresentação clássica do DM2 (polidipsia, poliúria, visão borrada e infecções 

urinárias recorrentes) é relativamente rara, mas os efeitos metabólicos deletérios da 
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resistência à insulina e da hiperglicemia podem começar bem antes que os sinais e 

sintomas clínicos sejam evidentes, enfatizando a importância de se ter um programa 

de rastreamento padronizado. 

Conforme a recomendação da Canadian Diabetes Association, todas as 

pessoas devem ser avaliadas anualmente quanto a fatores de risco para DM2. O 

rastreamento usando glicemia de jejum ou HbA1C a cada três anos é adequado 

para pessoas com mais de 40 anos ou naquelas de alto risco. O rastreamento mais 

precoce e mais frequente é adequado para as pessoas com fatores de risco 

adicionais ou com risco muito alto, usando-se uma calculadora de risco. O 

rastreamento mais frequente é adequado com base na apresentação clínica 

individual. Um teste de tolerância à glicose oral (TTGO) a 75g deve ser usado para 

as pessoas com glicemia ou HbA1C limítrofes ou naquelas com risco extremamente 

alto (FREEMAN, 2018). 

 

5.3 Causas da resistência à insulina 

 

A resistência à insulina aumenta com o ganho de peso e diminui com a perda 

de peso. Isso sugere que o acúmulo de lipídeos é importante no desenvolvimento da 

resistência à insulina. O tecido adiposo não é simplesmente um órgão de 

armazenamento de energia, mas também um órgão secretório (TAVARES et al., 

2016).  

As substâncias reguladoras produzidas pelos adipócitos incluem a leptina, a 

resistina e a adiponectina, as quais podem contribuir para o desenvolvimento da 

resistência à insulina. Além disso, os níveis elevados de ácidos graxos livres que 

ocorrem na obesidade têm sido também implicados no desenvolvimento da 

resistência à insulina (TAVARES et al., 2016). 

 

5.4 Alterações metabólicas no diabetes mellitus tipo 2 

 

As anormalidades metabólicas do diabetes mellitus tipo 2 são resultado da 

resistência à insulina, que expressa principalmente no fígado, no músculo e no 

tecido adiposo (FRANCHI et al., 2018). 
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A hiperglicemia é causada pelo aumento na produção de glicose, combinado 

com diminuição na sua utilização periférica. Em geral, a cetose é mínima ou ausente 

em pacientes com diabetes tipo 2, pois a presença de insulina, mesmo na presença 

de resistência à insulina, diminui a cetogênese hepática (FRANCHI et al., 2018). 

No fígado, os ácidos graxos são convertidos em triacilglicerois, que são 

empacotados e secretados na forma de VLDL. Os quilomicra são sintetizados a 

partir de lipídeos da dieta pelas células da mucosa intestinal após a refeição. Como 

a degradação das lipoproteínas no tecido adiposo catalisada pela lipase lipoproteica 

é baixa nos diabéticos, os níveis plasmáticos de quilomicra e de VLDL se elevam, 

resultando em hipertriacilglicerolemia (FRANCHI et al., 2018). 

 

5.5 Efeitos crônicos e prevenção do diabetes mellitus 

 

As terapias disponíveis restringem a hiperglicemia do diabetes mellitus, mas 

falham em normalizar completamente o metabolismo. A elevação crônica da 

glicemia causa as complicações crônicas do diabetes mellitus como a aterosclerose 

prematura, incluindo doença cardiovascular e Acidente Vascular Encefálico (AVE), 

retinopatia, nefropatia e neuropatia. O tratamento intensivo com insulina retarda o 

início e diminui a progressão dessas complicações em longo prazo (FREEMAN, 

2018). 

 

5.6 Terapia nutricional do diabetes mellitus 

 

As Diretrizes para o Tratamento e Acompanhamento do Diabetes mellitus da 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) orienta a adoção de plano alimentar 

saudável, como aspecto fundamental no tratamento do Diabetes Mellitus (DM), e 

salienta que a orientação nutricional e o estabelecimento de dieta para controle de 

pacientes com DM, associados às mudanças no estilo de vida, são terapias de 

primeira escolha (CUPPARI, 2015).  

Esse modelo dietético enfatiza o consumo de alimentos naturais com 

consequente redução dos industrializados, que se traduz em menor consumo 

lipídico, principalmente de ácidos graxos saturados e na forma trans, assim como 

reduz o teor de sódio da dieta. Incentiva também, maior consumo de alimentos 
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vegetais, o que inclui hortaliças, frutas, cereais poucos refinados e leguminosas, 

incrementando o consumo de fibras, vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes 

(LEITE; VASCONELOS, 2013). 

A ingestão alimentar diária deve ser disciplinada, facionada em diversas 

refeições ajustadas à prática de exercícios e ao esquema de insulinização ou de 

antidiabéticos orais, de forma a impedir o consumo excessivo de alimentos nas 

refeições e o jejum prolongado (LEITE; VASCONELOS, 2013). 

 

5.7 Dificuldade dos idosos aderirem ao tratamento do diabetes mellitus tipo 2 

 

A não adesão ao tratamento medicamento do DM na população idosa 

permeia diversos fatores que contribuem para a prática do abandono ou mesmo do 

não seguimento de forma correta, o que pode levar ao surgimento de complicações 

devastadoras, seja de cunho micro ou macrovasculares (TAVARES et al., 2015). 

Estudos de Tavares et al. (2015) demonstram as possíveis dificuldades 

acerca do uso das medicações no tratamento para DM, como também as 

dificuldades de mudanças nos hábitos alimentares e adesão à prática de atividades 

físicas. As dificuldades estão descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Dificuldades no uso das medicações hipoglicemiantes referidas 

pelos participantes dos estudos de Tavares et al. (2015) 

Variável % 

Aversão ao uso de medicamentos 17 
Falta de condições financeiras para comprar os medicamentos 28 
Efeitos colaterais indesejados dos medicamentos 32 
Restrições médicas para prática de atividade física 42 
Não gosta de praticar exercícios físicos 69 
Esquecimento quanto ao uso dos medicamentos prescritos 70 
Condições financeiras não permite uma alimentação mais saudável 79 
Não consegue mudar os hábitos alimentares 85 

Fonte: (TAVARES et al., 2015) 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado: alta prevalência de idosos 

com diabetes mellitus e baixa adesão às mudanças nos hábitos alimentares, para o 

qual se registra uma descrição (terceiro passo), a explicação (quarto passo) e a 

seleção de seus nós críticos (quinto passo). 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós críticos”, a (s) operação (ões), projeto, os resultados 

esperados, os produtos esperados, os recursos necessários para a concretização 

das operações (estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a 

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

2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O Diabetes Mellitus é uma doença sistêmica que pode prejudicar o 

funcionamento de diversos órgãos, requerendo cuidados diários e educação 

continua para seu controle e prevenção de suas complicações. Esta doença está 

muito relacionada com o estilo de vida e fatores genéticos. A obesidade, o 

sedentarismo, o tabagismo e a história familiar de diabetes constituem fatores de 

risco de diabetes mellitus.  

Percebe-se que na UBS Maria Matildes há alto índice de pessoas com 

diabetes mellitus tipo 2 e que o estilo de vida das mesmas pode causar 

complicações à saúde e à qualidade de vida das mesmas. 

Através do Quadro 3, a equipe descreve a real condição do problema 

selecionado na unidade de saúde. Para facilitar o processo de descrição, a equipe 

considerou todos os dados de pacientes idosos, diabéticos, fumantes, obesos, 

história familiar de diabetes e hiperlipidemia (cadastrados controlados ou não, 

acompanhados ou não).  

 

 

 

 

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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Quadro 3 - Descritores do problema: Alta prevalência de idosos diabéticos 

com baixa adesão às mudanças nos hábitos alimentares e estilos de vida em 

pacientes idosos da UBS Maria Matildes de Coronel Fabriciano – MG no ano de 

2018 

Descritores  Valores  Fontes 

Insuficiência renal 7 Informações da equipe 

Internações por Diabetes mellitus 14 SIAB 

Obesos  27 Informações da equipe 

Alcoólicos 39 Informações da equipe 

Complicações do diabetes 43 Informações da equipe 

Diabéticos com dietas inadequadas 44 Informações da equipe 

Diabéticos controlados 68 Cadastros da família 

Diabéticos com baixa adesão ao tratamento 82 Informações da equipe 

Diabéticos cadastrados 95 SIAB 

Inatividade física 127 Informações da equipe 

Fumantes 217 Informações da equipe 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2019) 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

O envelhecimento populacional e as alterações do estilo de vida são 

apontados como os principais determinantes do acentuado incremento na frequência 

de DM2, nos últimos anos. Evidências quanto às alterações no estilo de vida como 

alimentação não saudável e a falta de atividades físicas regulares, associadas ao 

aumento da expectativa de vida dos brasileiros têm sido apontados como 

responsáveis pela prevalência crescente do DM2 no país. 

Considerando que a dieta do diabético é um dos fatores fundamentais para 

manter os níveis glicêmicos dentro de limites desejáveis, o planejamento alimentar 

deve ser cuidadosamente elaborado, com ênfase na individualização. Para ser bem-

sucedida, a dieta deve ser orientada de acordo com o estilo de vida, rotina de 

trabalho, hábitos alimentares, nível socioeconômico, tipo de diabetes e a medicação 

prescrita. Os diabéticos insulinodependentes requerem a ingestão de alimentos com 

teores específicos de carboidratos, em horários determinados, para evitar 

hipoglicemias e grandes flutuações nos níveis glicêmicos.  

A ingestão alimentar deve estar sincronizada com o tempo e o pico de ação 

da insulina utilizada. Para diabéticos não insulinodependentes, principalmente os 

obesos ou com sobrepeso, a principal orientação é a restrição da ingestão calórica 

total a fim de alcançar o peso adequado. 
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Mudanças no estilo de vida também são de suma importância para o 

tratamento do diabético, como a atividade física. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Dos nós críticos encontrados, foram selecionados três: 

• Nível de informação da população insuficiente quanto aos problemas 

causados pelo diabetes e hipertensão arterial;  

• Baixa adesão às mudanças de estilo de vida e mudanças nos hábitos 

alimentares; 

• Baixa adesão ao tratamento medicamentoso. 

 

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. 
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Fonte: Autoria própria (2020)

Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alta prevalência de 

idosos com diabetes mellitus e baixa adesão ás mudanças nos hábitos 

alimentares”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Verde.  

Nó crítico 1 Nível de informação da população idosa insuficiente quanto aos 
problemas causados pelo diabetes mellitus e sobre a importância 
das mudanças nos hábitos alimentares e adesão ao tratamento 
medicamentoso. 

6º passo: operação 
(operações)  

Oferecer palestras e cursos sobre diabetes mellitus e tratamento 
com o intuito de modificar hábitos alimentares e estilos de vida; 
promover informações quanto às doenças através de visitas 
domiciliares e acompanhamento de consultas; formar grupos 
operativos e envolver os familiares no trabalho de prevenção de 
complicações do diabetes. 

6º passo: projeto  Idoso jovem é idoso saudável 

6º passo: resultados 
esperados 

Aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso; aumentar a 
adesão à terapia nutricional; adesão às mudanças 
comportamentais e população informada quanto aos perigos do 
diabetes. 

6º passo: produtos esperados Reeducação alimentar; Campanhas educativas sobre boa 
alimentação e perigos das doenças crônicas não transmissíveis, 
principalmente o diabetes e a hipertensão; cessação do tabaco. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação 
para o público alvo; 
Financeiro: Verbas para cursos e atividades educativas; verbas 
para mudanças na unidade de atendimento para oferecer cursos 
e palestras; verbas para reuniões com nutricionistas e lanche 
especial para conscientizar a população sobre a importância da 
boa alimentação.  
Político: Conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 
campanhas contra a obesidade e o diabetes mellitus; 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 contidas neste 
projeto. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário 
de saúde; reuniões com a associação da comunidade; formação 
de grupos operativos para se trabalhar o problema. 

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 quinzenalmente para avaliar todas as ações da 
quinzena e os resultados alcançados; Planejamento de novas 
ações para a próxima quinzena; avaliação dos recursos utilizados. 
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Fonte: Autoria própria (2020)

Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alta prevalência de 

idosos com diabetes mellitus e baixa adesão às mudanças nos hábitos 

alimentares”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Verde, do município de Coronel Fabriciano, estado de Minas 

Nó crítico 2 Baixa adesão às mudanças de estilo de vida e mudanças nos 
hábitos alimentares. 

6º passo: operação 
(operações)  

Modificar hábitos alimentares e estilos de vida. Conscientizar a 
comunidade dos perigos existentes em não se alimentar bem e 
não praticar atividade física; modificar hábitos de fumar. 

6º passo: projeto  Idoso jovem é idoso saudável 

6º passo: resultados 
esperados 

Saúde total: Diminuir Índice de Massa Corporal (IMC), pois a cada 
10Kg reduzidos, reduz 26% o risco de doenças cardiovasculares; 
diminuir número de tabagistas; reduzir ingestão calórica e 
aumentar gasto calórico com atividades físicas. Diminuir os níveis 
pressóricos e os níveis glicêmicos; evitar complicações do 
diabetes. 

6º passo: produtos esperados Reeducação alimentar; Campanhas educativas sobre boa 
alimentação e perigos das doenças cardiovasculares; programa 
de atividade física. Panfletos com regras práticas de boa 
alimentação e qualidade de vida.  

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação 
para o público alvo; 
Financeiro: Verbas para cursos e atividades educativas; verbas 
para mudanças na unidade de atendimento para oferecer cursos 
e palestras; verbas para reuniões com nutricionistas e lanche 
especial para conscientizar a população sobre a importância da 
boa alimentação.  
Político: Conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 
campanhas contra a obesidade e o 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 contidas neste 
projeto. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário 
de saúde; reuniões com a associação da comunidade; formação 
de grupos operativos para se trabalhar o problema. 

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 quinzenalmente para avaliar todas as ações da 
quinzena e os resultados alcançados; Planejamento de novas 
ações para a próxima quinzena; avaliação dos recursos utilizados. 
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Fonte: Autoria própria (2020)

Quadro 6 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alta prevalência de 

idosos com diabetes mellitus e baixa adesão às mudanças nos hábitos 

alimentares”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Verde. 

Nó crítico 3 Baixa adesão ao tratamento medicamentoso. 

6º passo: operação 
(operações)  

Modificar os hábitos alimentares da população através de 
reeducação alimentar; Mudar o estilo de vida da população, 
propondo atividade física; promover informações quanto às 
doenças através de visitas domiciliares; aumento da área de 
cobertura; fiscalização e conscientização para aumentar a adesão 
ao tratamento medicamentoso; promover campanhas contra o 
fumo. 

6º passo: projeto  Idoso jovem é idoso saudável 

6º passo: resultados 
esperados 

Melhorias para a Saúde: melhoria do atendimento e melhoria da 
qualidade de vida dos pacientes idosos diabéticos; aumento da 
adesão ao tratamento medicamentoso; redução dos níveis 
glicêmicos; evitar complicações do diabetes.  

6º passo: produtos esperados  Reuniões com grupos operativos; reeducação sobre prevenção 
de doenças; palestras sobre tratamento medicamentoso; 
palestras sobre complicações do diabetes. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema e estratégias de comunicação 
para o público alvo; 
Financeiro: Verbas para cursos e atividades educativas; verbas 
para mudanças na unidade de atendimento para oferecer cursos 
e palestras; verbas para reuniões com nutricionistas e lanche 
especial para conscientizar a população sobre a importância da 
boa alimentação.  
Político: Conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 
campanhas contra a obesidade e o 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 contidas neste 
projeto. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário 
de saúde; reuniões com a associação da comunidade; formação 
de grupos operativos para se trabalhar o problema. 

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 quinzenalmente para avaliar todas as ações da 
quinzena e os resultados alcançados; Planejamento de novas 
ações para a próxima quinzena; avaliação dos recursos utilizados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O portador de diabetes mellitus convive com uma doença crônica não 

transmissível, degenerativa e que pode causar complicações e até mesmo a morte. 

Os fatores de risco são muitos e cabe à equipe de saúde prevenir e tratar esta 

doença de forma que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e possa viver 

sem as devidas complicações. 

Tanto o tratamento medicamentoso quanto a terapia nutricional são de suma 

importância para mudanças neste quadro. A redução de fatores de risco para as 

complicações é de responsabilidade da equipe de saúde, que tem por obrigação 

promover palestras e formar grupos operativos que possam ajudar no entendimento 

sobre a doença e sobre a importância do tratamento. 

Ficou claro que a interação de vários fatores como sedentarismo, obesidade, 

má alimentação, uso excessivo de tabaco e de bebidas alcoólicas podem contribuir 

para o aparecimento do diabetes. Assim as vantagens deste projeto, primeiramente, 

é combater estes fatores de risco através de conscientização da população quanto 

aos riscos e das complicações. Em um segundo momento, após combater a redução 

de fatores de risco é agir na melhoria da qualidade de vida daqueles pacientes já 

doentes e que apresentam complicações por causa do diabetes. 

Outra vantagem do projeto é aumentar a adesão ao tratamento farmacológico 

e terapia nutricional, que vai trazer aos pacientes menos riscos cardiovasculares e 

outras complicações. 

Projeto de intervenções para melhoria da qualidade de vida não possuem 

desvantagens, pois todos os esforços para se alcançar os objetivos propostos neste 

projeto são de extrema necessidade. 

Caso alguma das etapas do projeto não seja concretizada, seja por falta de 

verba ou por adesão da equipe ou ainda pela aprovação da secretaria de saúde e do 

gestor da unidade, cabe à equipe de saúde trabalhar em conjunto, para através de 

um processo de educação em saúde se possa passar para as pessoas a 

necessidade de prevenção das doenças crônicas não transmissíveis e da 

importância do tratamento. 
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