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RESUMO 
 
 

Neste estudo aborda-se a adoção de um estilo de vida adequado à pessoa com diabetes 
mellitus tipo 2, cadastrada na unidade de saúde do Vale do Jatobá. O trabalho teve como 
objetivos: Elaborar um plano de intervenção com vistas á conscientização das pessoas 
portadoras de diabetes tipo 2, para adesão do tratamento e mudanças do estilo de vida, 
atendida pela Equipe de Saúde da Família Lilás, da Unidade Básica de Saúde Vale do 
Jatobá, Belo Horizonte.; identificar o número de pacientes com diabetes mellitus 
descontrolada na comunidade; Conscientizar a população sobre a importância do 
tratamento; Propor ações educativas visando melhorar o conhecimento e o controle da 
medicação, do peso, da prática de atividades físicas e dietas adequadas. Para obtenção 
dos dados, primeiramente foi realizado um diagnóstico situacional pelo método da 
estimativa rápida, o que tornou possível a coleta de informações e identificação do 
problema. Fez-se uma busca bibliográfica em base de dados: Pubmed, LILACS e SciELO 
publicados entre os anos de 2010 a 2019. A seguir, foi feito um plano de intervenção para 
o enfrentamento do problema considerado prioritário na comunidade. Conclui-se que o 
plano de intervenção é muitoimportante para maior conhecimento sobre o assunto e 
espera-se que os profissionais da unidade tenham interesse em atualizar os seus 
conhecimentos sobre a temática. 
 
 

 
Palavras-chave:Diabetes Mellitus tipo 2. Educação em Saúde. Estratégia Saúde da 
Família. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

ABSTRACT 
 
 

This study addresses the adoption of a lifestyle appropriate to the person with type 2 
diabetes mellitus, registered at the health unit in Vale do Jatobá. The work had as objectives: 
To elaborate an intervention plan with a view to raising awareness of people with type 2 
diabetes, for treatment adherence and lifestyle changes, attended by the Lilás Family Health 
Team, from the Vale do Saúde Basic Unit Jatobá, Belo Horizonte .; identify the number of 
patients with uncontrolled diabetes mellitus in the community; Make the population aware of 
the importance of treatment; Propose educational actions to improve knowledge and control 
of medication, weight, physical activity and adequate diets. To obtain the data, a situational 
diagnosis was first performed using the rapid estimate method, which made it possible to 
collect information and identify the problem. A bibliographic search was made in the 
database: Pubmed, LILACS and SciELO published between the years 2010 to 2019. Next, 
an intervention plan was made to face the problem considered a priority in the community. 
It is concluded that the intervention plan is very important for greater knowledge on the 
subject and it is expected that the professionals of the unit will be interested in updating their 
knowledge on the subject. 
 

 
 
 

Keywords: Diabetes Mellitus type 2. Health Education. Family Health Strategy  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Aspectos gerais do município 

 

A capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, no ano de 2019, de acordo com 

dados do IBGE possuía 2.512.070 habitantes sendo o 6º município mais populoso do país, 

o terceiro mais populoso da Região Sudeste e o mais populoso de seu estado. Com uma 

área de aproximadamente 331 km², possui uma geografia diversificada, com morros e 

baixadas (BRASIL, 2019). 

Cercada pela Serra do Curral, que lhe serve de moldura natural e referência 

histórica, Belo Horizonte foi planejada e construída para ser a capital política e 

administrativa do estado mineiro sob influência das ideias do positivismo, num momento de 

forte apelo da ideologia republicana no país. 

A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total, em 2017, era de 

57,5%. Em 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita era de 35.245,02 reais e Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010 de 0,810. A taxa de mortalidade 

infantil média na cidade é de 9.99 para 1.000 nascidos vivos (BRASIL, 2019). 

Em relação ao salário médio mensal equivalente a 3.5 salários mínimos, já quando 

considerado os domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 27.8% da população nessas condições. A cidade de Belo Horizonte possui 

cerca de 96, 2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 82.7% de domicílios 

urbanos em vias públicas com arborização e 44.2% de domicílios urbanos em vias públicas 

com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

(BRASIL, 2019). 

 
 
1.2 Aspectos da comunidade 
 

Vale do Jatobá é um dos bairros mais antigos da regional Barreiro, na cidade de Belo 

Horizonte. Nele está localizado o Distrito Industrial do Vale do Jatobá que abriga várias 

empresas de pequeno, médio e grande porte. Exemplos: Belo aço, Brandt Meio Ambiente 

e Almaviva do Brasil. Existe também no bairro um pequeno centro comercial, com lojas de 

pequeno e médio porte. 

No que se refere ao âmbito esportivo, encontra-se no bairro o "Centro Esportivo Vale 

do Jatobá", onde são disputados jogos das principais competições de Futebol Amador, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Curral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Positivismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
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promovidas pela Federação Mineira de Futebol (FMF), Copa Centenário, promovida pela 

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e Rádio Itatiaia em parceria com a FMF. Copa Itatiaia é 

uma competição que ganhou notoriedade por fazer parte do calendário da Rádio Itatiaia. 

Esta competição começa logo após o término do Campeonato Brasileiro. Participam da 

Copa os clubes amadores que se destacam nas principais competições da Federação 

Mineira de Futebol promovidas pelo Departamento de Futebol Amador de Belo Horizonte e 

Copa Centenário promovida pela PBH. A Copa Itatiaia é dividida em duas chaves: Chave 

BH e Metropolitanas, principais com os clubes das cidades próximas a Belo Horizonte. 

Na área educacional, existem várias escolas no bairro. São elas: Escola SESI 

“HamletoMagnavacca”, Escola Estadual Dr. Aurino de Moraes (uma das mais antigas), 

Instituto Educacional Caminhar, referência pela prefeitura local em educação infantil, 

Colégio Clotilde Leite (antiga Pequeno Príncipe), Escola Municipal Professor Hilton Rocha, 

Escola Municipal Eloy Heraldo Lima, Escola Municipal Luís Gonzaga Júnior e Escola 

Estadual Professor Cláudio Brandão. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

 Atenção Primária à Saúde: a principal porta de entrada para a atenção a saúde do 

município consiste nas Unidades Básicas de Saúde. 

 Pontos de Atenção à Saúde- Secundários: os pontos secundários são os 

chamados Centros de Especialidades Médicas, onde se encontra a maioria dos atendimentos 

secundários dentro da rede, estando presentes um em cada macrorregião. 

 Pontos de Atenção à Saúde -Terciários: O município possui Hospitais referências 

para cada macrorregião a fim de dividir os atendimentos e a demanda para atenção terciária. 

Na área de abrangência do distrito do Barreiro encontram-se o Hospital Metropolitano e 

Hospital Júlia Kubitschek. 

 Sistemas de Apoio: Diagnóstico e Terapêutico, Assistência Farmacêutica, 

Informação em Saúde: o principal centro diagnóstico e terapêutico responsável pela área de 

abrangência é o Hospital Metropolitano. A assistência farmacêutica é realizada pela farmácia 

distrital e a farmácia situada na unidade básica de saúde. O município conta com todos os 

sistemas de vigilância em saúde, Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), Sistema de Informações Ambulatoriais de 

Saúde (SIA SUS), Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 
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 Sistemas Logísticos: Transporte em Saúde, Acesso Regulado à Atenção, , Cartão 

de Identificação dos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS): os usuários atendidos 

possuem o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde –(CNES), e também existe  

prontuário eletrônico em toda a atenção primária do município é integrado e possui o nome de 

“gestão”, e o setor de transporte é feito através do transporte sanitário e em alguns casos, 

através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Vale do Jatobá 

 

A Unidade Básica de Saúde do Vale do Jatobá abriga seis equipes de saúde (lilás, 

vermelha, verde, amarela, laranja e azul), foi inaugurada há cerca de 10 anos e está situada 

na rua principal do bairro que faz a ligação com o centro da cidade. É uma casa da 

prefeitura, projetada para ser uma Unidade de Saúde. O local é um espaço bem amplo, 

possui dois andares com 10 salas disponíveis.  

A área destinada à recepção comporta todos os usuários confortavelmente que 

aguardam pelos atendimentos. A unidade possui sala para reuniões, sala de vacinação, 

sala de observação, sala para triagem, consultórios para as seis equipes, consultório para 

ginecologista, pediatra e odontologia, consultório para psicologia, refeitório. Os atuais 

problemas estruturais da unidade de saúde são administrativos e a falta de sala para os 

enfermeiros, que por vezes precisam ficar se revezando para usarem os computadores. 

Na unidade de saúde existe uma sala de reunião onde são realizados os grupos 

operativos, a sala tem grande capacidade, o que garante conforto à população que participa 

das atividades ofertadas pela equipe de saúde. 

As pessoas que residem nas proximidades da unidade reconhecem os esforços dos 

profissionais para conseguirem o maior número de atendimentos destinados a essa 

população. 

O principal problema detectado que envolve a população está relacionado aos 

usuários do novo loteamento que se chama Jatobá IV, onde concentra um índice de 

violência elevado 

A unidade não conta com porteiro e/ou segurança o que muitas vezes causa 

transtornos relacionados à entrada e saída de pessoas que muitas das vezes não solicitam 

ajuda da unidade de saúde. Outro grave problema atual são as cobranças realizadas pelos 

usuários e o livre acesso destes às salas dos profissionais. Além disso, a unidade também 
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conta com estagiários e recepcionistas responsáveis por realizar o primeiro atendimento ao 

usuário na unidade, os quais são os responsáveis por abrir e fechar a unidade 

  

1.5 A Equipe de Saúde da Família Lilás, da Unidade Básica de Saúde Vale do Jatobá 

 

A Equipe de Saúde, denominada de Lilás é composta por: um médico responsável 

pelas consultas e atendimentos de urgência e emergência, uma enfermeira, coordenadora 

da unidade de saúde, e responsável pelo processo de triagem, duas técnicas em 

enfermagem que realizam pequenos procedimentos, aferem pressão e aplicam vacinas, e 

os cinco agentes comunitários de saúde (ACS) que atuam na comunidade, buscando 

conhecer melhor as famílias de nossa área de abrangência. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Lilás 

 

A unidade funciona das 7 às 18 horas de segunda a sexta-feira. O responsável pela 

abertura e fechamento da unidade é o auxiliar administrativo. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Lilás 

 

Os atendimentos da equipe lilás são divididos durante o dia da seguinte forma. Das 

7.0 horas às 9.0 horas, são realizados atendimentos de consultas agendadas (hipertensos, 

diabéticos, e outros motivos). De 10:00 às 13:00 horas são realizados os atendimentos de 

livre demanda. No período de 13:00 às 14:00 horas, é o horário de almoço da equipe. Das 

14.0 às 16.0 horas, outras consultas agendadas. 

 

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

passo) 

 

Entende-se por estimativa rápida, “um modo de se obter informações sobre um 

conjunto de problemas e dos recursos potenciais para seu enfrentamento, num curto 

período de tempo e seus altos gastos, constituindo importante ferramenta para apoiar um 

processo de planejamento participativo”. O diagnóstico situacional é o primeiro passo para 

a construção de um plano de ação (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018, p.36).  

Os problemas mais identificados na unidade de saúde são: 
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 Alto número de pacientes com diabetes mellitus (DM) descompensada. 

 Em épocas de surto a unidade não consegue atender os muitos casos de dengue 

que acometem a comunidade; 

 Uso indiscriminado de ansiolíticos e antidepressivos  

 

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

(segundo passo) 

 
Após à discussão com toda equipe, decidimos por priorizar o grande número de 

pacientes diabéticos descompensados e que não seguem nenhuma orientação alimentar, 

e outras mudanças de estilo de vida.  

 
Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 
comunidade adscrita à equipe de Saúde Lilás, Unidade Básica de Saúde Vale do Jatobá, 
município de Belo Horizonte, MG. 

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

Seleção/ 
Priorização**** 

Alta prevalência de 

DM/HAS 

descompensado 

Alta 7 Parcial 1 

Dengue Alta 6 Parcial 2 

Uso indiscriminado de 

ansiolíticos e anti-

depressivos. 

Alta 4 Parcial 3 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência, 2019. 
 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 

 

 

Este trabalho se justifica, assim, por acreditar em ações educativas como forma de 

operar mudanças na vida das pessoas. Segundo Borba et al. (2012, p.172), 

 
O apoio educacional pode ter um impacto positivo sobre o 
comportamento das pessoas com diabetes, mediante mudanças no 
estilo de vida e consequente equilíbrio metabólico, refletindo no 
controle da evolução da doença e na redução dos custos de 
atendimento à saúde. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

O problema levantado é a grande incidência de Diabéticos tipo 2 descompensados 

com suas complicações, injúria renal, neuropatia, lesões com dificuldade de cicatrização. A 

prevalência de diabetes está aumentando em todo o mundo, e a maioria das pessoas com 

diabetes morrerá ou ficará incapacitada em consequência de complicações vasculares.  

Segundo Picoli (2015) quantificar a prevalência de DM e o número de pessoas 

diabéticas, no presente e no futuro, é importante para permitir uma forma racional de 

planejamento e alocação de recursos. Nesse sentido, observa-se que na comunidade os 

pacientes com controle glicêmico inadequado e vem crescendo a cada dia mais.  

A doença gera altos custos para os sistemas de saúde e para a sociedade, o que 

torna necessário o desenvolvimento de programas em saúde da comunidade, visando levar 

informação ao paciente sobre as causas, as complicações da doença, além das 

dificuldades em aceitação de um tratamento não somente medicamentoso. Além disso, 

possibilita maior difusão de conhecimento sobre o diabetes mellitus nesse território. 

Ressaltando que tudo pode ser evitado ou minimizado com diagnósticos precoce, 

tratamento oportuno e adequado e educação para o autocuidado. 

Após o levantamento da equipe de saúde da família sobre os problemas que mais 

afetam a comunidade, considerou-se de extrema urgência a criação de plano de 

intervenção para a conscientização e melhora da aderência ao tratamento da diabetes 

mellitus, para que possa haver as mudanças no estilo vida por parte dos pacientes 

diabéticos descontrolados. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção com vistas à conscientização das pessoas 

portadoras de diabetes tipo 2, para adesão do tratamento e mudanças do estilo de vida, 

atendida pela Equipe de Saúde da Família Lilás, da Unidade Básica de Saúde Vale do 

Jatobá, Belo Horizonte. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar o número de pacientes com diabetes mellitus descontrolada na 

comunidade; 

 Conscientizar a população sobre a importância do tratamento; 

 Propor ações educativas visando melhorar o conhecimento e o controle da 

medicação, do peso, da prática de atividades físicas e dietas adequadas.  
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4 METODOLOGIA 
 

Para a elaboração do presente trabalho, primeiramente foi realizado um diagnóstico 

situacional pelo método da estimativa rápida para conhecer os problemas da população 

no Vale do Jatobá (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).A elaboração do diagnóstico 

situacional proporcionou a identificação dos problemas de saúde mais graves na 

comunidade da área de abrangência. 

Os problemas levantados foram então priorizados e para aquele considerado o 

mais grave, no momento, foi elaborado um plano de intervenção que é o crescimento do 

número de pacientes com diagnostico de diabetes mellitus descontrolado (DM). 

O plano seguiu os passos preconizados no método do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) proposto por (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Para atender o tema proposto foi feita uma revisão de literatura, dos assuntos mais 

relevantes sobre o diabetes mellitus, com base em dados eletrônicos de bibliotecas 

virtuais como Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e PUbMed A busca foi feita, conforme os 

descritores: Estratégia Saúde da Família, Diabetes Mellitus tipo 2 e Educação em saúde, 

no período entre 2010 a 2019. 

Faria, Campos e Santos (2018), descrevem os 10 passos para elaboração do plano 

de intervenção, descrito no módulo de planejamento e avaliação em saúde, a seguir: 

1) definição dos problemas;  

2) priorização de problemas;  

3) descrição do problema selecionado;  

4) explicação do problema;  

5) seleção dos nós críticos;  

6) desenho das operações 

7) identificação dos recursos críticos; 

8) análise de viabilidade do plano;   

9) elaboração do plano operativo  

10) gestão do plano. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 

 
De acordo com Paula e Almeida (2015), a declaração chamada de Alma Ata 

foi criada na Conferência Internacional sobre Cuidados de Saúde Primários, na 

cidade de Alma-Ata em 1978, a qual teve como meta principal a elaboração de 

estratégias e ações que levassem saúde para todos até o ano de 2000, foi a 

primeira vez que os conceitos de Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde foram 

discutidos.  

Segundo Souza (2018, p. 24), os objetivos dessa conferência foram: 

 

a) promover o conceito de APS em todos os países;  
b) intercambiar experiências e informações sobre a organização da 
APS em alguns Sistemas e Serviços Nacionais de Saúde;  
c) avaliar a situação da saúde e da 25 assistência sanitária em todo o 
mundo, bem como sua relação com a APS e o potencial de melhora 
dos Sistemas Nacionais de Saúde com o estabelecimento de uma 
política de APS;  
d) definir os princípios da APS e as formas operativas de superação 
dos problemas práticos que porventura surgiriam;  
e) definir a função dos governos e de organizações nacionais e 
internacionais na cooperação técnica e na ajuda para o 
desenvolvimento da APS de uma forma geral;  
f) formular recomendações para esse desenvolvimento  

 

 

O Ministério da Saúde (BRASIL,2017), classifica a APS como a porta de 

entrada de uma pessoa no sistema de saúde, é possível desenvolver através desta, 

estratégias de atendimento que possam promover cuidados preventivos e 

consequentemente qualidade de vida dependendo do grau de vulnerabilidade de 

cada população, podendo solucionar até 80% dos problemas relacionados à saúde 

quando bem aplicado. 

 

5.2 Diabetes mellitus 
 

O diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia crônica resultante de defeitos na secreção de insulina, ação da 

insulina ou ambos. Anormalidades metabólicas em carboidratos, lipídios e 
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proteínas resultam da importância da insulina como um hormônio anabólico. Baixos 

níveis de insulina para obter resposta adequada e/ou resistência à insulina dos 

tecidos-alvo, principalmente músculos esqueléticos, tecido adiposo e, em menor 

grau, fígado, ao nível dos receptores de insulina, sistema de transdução de sinal e 

/ ou enzimas ou genes efetores são responsáveis por essas anormalidades 

metabólicas (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017). 

A causa do diabetes tipo 2 está diretamente relacionado ao sobrepeso, 

sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão hábitos alimentares 

inadequados (BRASIL, 2013). Os fatores de risco associados ao diabetes tipo 2 

são: 

 História familiar de diabetes; 

 Excesso de peso; 

 Dieta não saudável; 

 Inatividade física; 

 Idade crescente; 

 Pressão alta; 

 Etnia; 

 

                    Conforme o Ministério da Saúde, 

 

O DM tipo 2 costuma ter início insidioso e sintomas mais 
brandos. Manifesta-se, em geral, em adultos com longa 
história de excesso de peso e com história familiar de DM tipo 
2. No entanto, com a epidemia de obesidade atingindo 
crianças, observa-se um aumento na incidência de diabetes 
em jovens, até mesmo em crianças e adolescentes. O termo 
“tipo 2” é usado para designar uma deficiência relativa de 
insulina, isto é, há um estado de resistência à ação da 
insulina, associado a um defeito na sua secreção, o qual é 
menos intenso do que o observado no diabetes tipo 
1.(BRASIL, 2013, p.29) 

 

O DM1 representa de 5-10% dos casos e é resultado da destruição das 

células beta pancreáticas com consequente deficiência completa ou quase total de 

insulina. O DM2 é a forma presente em 90-95% dos casos e caracterizada por 

defeitos na ação e na secreção de insulina. Em geral ambos os defeitos estão 

presentes quando a hiperglicemia se manifesta, porém pode haver predomínio de 

um deles. Diferentemente do DM1 não há marcadores específicos para o DM2. O 
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DMG é qualquer intolerância à glicose, de magnitude variável, com início ou 

diagnóstico durante a gestação (não exclui a possibilidade de a condição existir 

antes da gravidez e não ter sido diagnosticada) (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2017). 

De acortdo com a Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018 (2017, p.27), 

nos últimos 40 anos houve mudanças nos critérios diagnósticos “devido ao 

surgimento de novas evidências referentes à associação de valores cada vez 

menores de glicemia a risco de complicações micro e Macrovasculares”conforme 

apresentado no Quadro 2 

 

 

       Quadro 2. Critérios diagnósticos para DM recomendados pela ADA e pela SBD.  

Exame Normal Pré-diabetes Diabetes 

Glicemia de jejum (mg/dL) < 100 100 a 125 ≥ 126 

Glicemia 2 h após TOTG com 75 g de glicose (mg/dL) < 140 140 a 199 ≥ 200 

Hemogrobina glicada (%)< 5,7 5,7 a 6,4 ≥ 6,5 

 Fonte: (SBD 2017-2018, 2017, p. 27) 

 

De acordo com Paraná (2018), os seis principais fatores de risco da diabetes 

são: 

1) Alimentação inadequada,  

2) Pressão arterial elevada,  

3) Índice de massa corporal elevado,  

4) Glicemia de jejum elevada,  

5) Uso de álcool e drogas, 

6) Uso de tabaco 

 

Além disso, muitos dos pacientes desconhecem as principais complicações 

da doença, a influência de fatores de risco no seu controle, o risco da não adesão 

ao tratamento, e a importância de se cumprir a dieta, controlar do peso, praticar 

atividades físicas e manter hábitos e estilos de vida saudáveis. Todos estes fatores 

dificultam o sucesso do tratamento da Diabete Mellitus (GALTIER, 2010). 
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5.3Tratamentos 

 
Como a maior parte das pessoas com DM2 é obesa ou tem sobrepeso, uma 

dieta baseada na redução do consumo energético traz benefícios. O objetivo da 

terapia nutricional (TN) é manter a glicemia, os lipídios séricos, a pressão arterial e 

o peso corporal dentro dos limites adequados. A American Diabetes Association 

(ADA) preconiza aproximadamente 16 sessões de acompanhamento nutricional no 

período de 6 meses, e a cada consulta deve ser avaliado o índice de massa corporal 

(IMC) a fim de adequar o peso às medidas intervencionistas (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2017). 

A importância da nutrição para o tratamento e prevenção da diabetes tipo 2 por 

meio de seu efeito no peso e no controle metabólico é clara. No entanto, a nutrição 

também é um dos aspectos mais controversos e difíceis para o controle da diabetes 

tipo 2. 

Além disso, os pacientes têm o tratamento gratuito garantido pelo Sistema 

Único de Saúde, em que se oferecem as insulinas humana NPH (também 

conhecida como protamina neutra de Hagedorn – Neutral Protamine Hagedorn) 

em suspensão injetável e a insulina humana regular, além de glibenclamida, 

metformina e glicazida, medicamentos de controle oral de índice glicêmico. 

Também estão disponíveis nas UBS reagentes e seringas (BRASIL, 2013). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), em março de 2017, 

a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) 

incorporou as duas novas tecnologias para o tratamento do diabete, sendo elas: 

A caneta para injeção de insulina é capaz de proporcionar a melhor 

comodidade na aplicação, facilidade de transporte, armazenamento e manuseio e 

maior assertividade no ajuste da dosagem. 

Insulina análoga de ação rápida, que são insulinas semelhantes às insulinas 

humanas, porém com pequenas alterações nas moléculas, que foram feitas para 

modificar a maneira como as insulinas agem no organismo humano, especialmente 

em relação ao tempo para início de ação e duração do efeito. 

 

5.4.Complicações associadas ao diabetes mellitus. 
 

O diabetes pode causar várias complicações de saúde se as pessoas não o 

administrarem adequadamente. Muitos deles são crônicos ou de longo prazo, mas 
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podem se tornar fatais. Outros precisam de atenção médica imediata assim que 

aparecem. Elas podem surgir rapidamente se o açúcar no sangue subir ou cair 

muito (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2016). 

As complicações do diabetes são divididas em microvascular (devido a 

danos nos pequenos vasos sanguíneos) e macro vascular (devido a danos nos 

vasos sanguíneos maiores). As complicações microvasculares incluem danos aos 

olhos (retinopatia), levando à cegueira, aos rins (nefropatia), levando à insuficiência 

renal e aos nervos (neuropatia), levando à impotência e distúrbios diabéticos do pé 

(que incluem infecções graves que levam à amputação) (WHO, 2019). 

As complicações Macrovasculares incluem doenças cardiovasculares, como 

ataques cardíacos, derrames e insuficiência no fluxo sanguíneo para as pernas. 

Existem evidências de grandes ensaios clínicos randomizados de que um bom 

controle metabólico na diabetes tipo 1 e 2 pode atrasar o início e a progressão 

dessas complicações (SOCIEDADE BRASILEIRA DO DIABETES, 2017). 

O DM2 e suas complicações crônicas se tornam cada vez mais comuns. O 

acompanhamento do paciente ajuda a melhorar adesão ao tratamento, detectar 

dificuldades em segui-lo e orientar os profissionais de saúde a fornecer apoio 

contínuo e alcançar metas evitando o agravamento de doenças crônicas (BRASIL, 

2013). 

  
 

5.5 Educação em saúde 
 

Dentre as políticas públicas para o DM e os consensos internacionais, um 

dos atributos em destaque dos profissionais da saúde, em especial, os que 

compõem a Atenção Primária à Saúde (APS) é o desenvolvimento de atividades 

educativas, tanto no âmbito individual como coletivo para as pessoas com DM 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017).  

A educação em saúde está ligada à aprendizagem, desenhada para se 

chegar à saúde, sendo assim ela é voltada a atender a população de acordo com 

sua realidade. Ela deve ser entendida como uma ferramenta de prevenção, em prol 

da melhoria das condições de vida e de saúde das populações (ALVES; AERTS, 

2011). 

Para alcançar um nível adequado de saúde, as pessoas precisam saber 

identificar e satisfazer suas necessidades básicas. Devem ser capazes de adotar 
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mudanças de comportamentos, práticas e atitudes, além de dispor dos meios 

necessários à operacionalização dessas mudanças. Neste sentido, a educação em 

saúde significa contribuir para que as pessoas adquiram autonomia para identificar 

e utilizar as formas e os meios para preservar e melhorar a sua vida (MORIN, 2011). 

 

Uma tecnologia de trabalho em saúde que pode contribuir 
para uma concepção mais ampliada de saúde é o trabalho 
em grupo. As oficinas ou grupos de trabalho são ferramentas 
que podem complementar as ações individuais promovidas 
pelos serviços de saúde, possibilitando que os pacientes 
compartilhem experiências e vivenciem saberes e práticas 
que facilitam a escuta, o acolhimento e o vínculo com os 
profissionais de saúde (GIROTTO et. al., 2011, p. 9). 
 
 

A educação em saúde para o manejo e a prevenção das complicações 

crônicas do DM em uma unidade básica de saúde engloba sistemas integrados, 

entre eles os profissionais em si, as equipes de Saúde da Família (EqSFs), as 

equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), a gestão local, a gestão 

municipal, a estrutura local, as políticas de saúde; em um dinâmico processo que 

permite a formação de redes dentro de redes (SALCI; SILVA; MEIRELLES, 2018). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “alta prevalência de 

pacientes diabéticos que não possuem bom controle glicêmico e pressórico”, para 

o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção 

de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Para elaboração do plano, foi realizada reunião com todos os membros da 

equipe Lilás e estudado o diagnóstico situacional do território coberto.  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

A alta prevalência de pacientes diabéticos que não possuem bom 

controle glicêmico e pressórico é um problema marcante no munícipio, sendo 

alvos do plano de intervenção da equipe Lilás do ESF Vale do Jatobá. 

As questões consideradas mais relevantes para justificar esse 

desajuste é que 181 pacientes cadastrados unidade de saúde são 

diabéticos, não possuímos registros dos casos que estão descontrolados. 

 

No Quadro 3 tem-se apresentada a real situação dos pacientes diabéticos 

de área de abrangência da equipe Lilás.  

 

Quadro 3 – Levantamento dos problemas na ESF V. do Jatobá,2019. 
      

        Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

 

 
 
 

Descritores do Problema Importância Fonte 

Pacientes diabéticos 
Cadastrados na equipe Lilás   

181 SMSA 

Diabéticos que não possuem 
bom controle pressórico 

Não há registro Registro da Equipe 

Diabéticos que não possuem 
bom controle glicêmico 

Não há registro Registro da Equipe 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Fatores de risco (obesidade, sedentarismo, padrão alimentar) + Falta de 

Orientação (o que é a doença, principais complicações, formas de prevenção e 

cuidado)  Síndrome Metabólica  Diabetes Mellitus Tipo2  Falta de aderência 

ao tratamento + Estilo de vida inapropriado  Diabetes Mellitus não controlado, 

acarretando: 

 

 Aumento de risco cardiovascular  

 Retinopatia e Nefropatia Diabéticas 

 Pé diabético 

 Maior risco de infecções 

 Aumento de custos para o sistema de saúde 

 Aumento de internações. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 
Faria, Campos e Santos (2018) explicitam que os nós críticos são causas 

ou condições avaliadas as mais importantes na origem do problema selecionado 

como prioritário e que cuja resolução terá amplo impacto na resolução do problema. 

 Obesidade; 

 Sedentarismo; 

 Desconhecimento a respeito da doença e seus riscos. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 

No Planejamento Estratégico Situacional (PES), o plano é entendido como 

um instrumento para ser utilizado em situações de baixa governabilidade. Para 

analisar a viabilidade de um plano, inicialmente devem ser identificadas três 

variáveis fundamentais: quais são os atores que controlam recursos críticos das 

operações que compõem o plano; quais recursos cada um desses atores controla; 

qual a motivação de cada ator em relação aos objetivos pretendidos com o plano. 

E então, definir operações/ações estratégicas capazes de construir viabilidade para 

o plano ou motivar o ator que controla os recursos críticos (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018).  

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Os quadros a seguir representam cada um desses passos realizados para 

cada nó crítico. 

 

Quadro 4 - O perações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Diabetes 
Mellitus não controlado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 
da Família Lilás, do município Belo Horizonte/MG, 2019. 

Nó crítico 1 Obesidade 

Operação (operações) Informar sobre o que é Mudanças de Estilo de Vida, dando 
enfoque na alimentação e quais as complicações de uma má 
nutrição; 
Explicar como a alimentação pode acarretar à Síndrome 
Metabólica e resultar em HAS/DM 

Projeto Comer bem faz bem 

Resultados esperados Melhora da qualidade dos alimentos consumidos; 
Pacientes compreendendo sobre alimentaação saudável e 
sabendo fazer escolhas alimentares. 

Produtos esperados Reuniões semanais com nutricionistas, folhetos sobre listagem de 
alimentos que prejudicam à saúde 

Recursos necessários Cognitivo: Nutricionista e eSF discutindo sobre alimentação; 
ACS para orientar usuários sobre o programa 
Organizacional: definir um dia da semana/mes apra os grupos 
educativos.Capacitar ACS da importância do cuidado e prevenção 
das complicações das doenças 

Recursos críticos Político: se possível,contratação de nutricionistas, sala para 
realizar reuniões. 
Financeiro: Folhetos explicativos 

Controle dos recursos 
críticos 

Secretária Municipal de Saúde – Favorável;  
Equipe da USF – Favorável; 
 

Ações estratégicas Avaliar possibilidade de utilizar uma sala da escolinha ao lado do 
PSF 

Prazo 9 meses 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médico da família da unidade de sáude e nutricionista  do NASF. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Administração irá conversar com escola ao lado sobre 
disponibilizar uma sala para as reuniões semanais, a cada 30 dias 
haverá intervenção junto com a nutricionista quanto à 
alimentação.Acompanhar melhoria da glicemia dos pacientes. 

        Fonte: Autoria própria, 2020. 
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Quadro 5 - Operações sobre o “nó crítico 2” Operações relacionado ao problema 
“Diabetes Mellitus não controlado”, na população sob responsabilidade da Equipe 
de Saúde da Família Lilás, do município Belo Horizonte/MG. 

Nó crítico 3 Sedentarismo 

Operação (operações) Buscar meio para que os usuários a realizarem atividades físicas; 
Orientar sobre a importância e atividades físicas. 

Projeto Exercício faz bem pra você 

Resultados esperados Uusários realizando mais atividade física focando no seu bem- 
estar e no controle do diabetes 

Produtos esperados Reuniões com fisioterapeutas, profissionais de educação físicado 
NASF, pacientes buscando fazer mais atividades físicas. 

Recursos necessários Cognitivo: discussão em grupos educativos a respeito da 
importância de atividades físicas e suas repercussões na vida das 
pessoas. 
Organizacional: capacitação do ACS, informação da importância 
do acompanhamento e prevenção 
 
Financeiro:material,objetos para realizar os exercícios 

Recursos críticos Político: sala para as reuniões e espaço para caminhadas e 
exercícios; 
 
Financeiro:material,objetos para realizar os exercícios 

Controle dos recursos 
críticos 

Médico e enfermeiro 

Ações estratégicas Atividades físicas ao ar livre, nas praças ou academias populares 

Prazo 10 meses 

Responsável (eis) pelo 
acompanhamento das 
ações 

Médico da unidade de saúde 
Técnica de Enfermagem 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Redução da medida corporal a cada 2 meses 

       Fonte: Autoria própria, 2020. 
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Quadro 6 - Operações sobre o “nó crítico 3” “relacionado ao problema “Diabetes 
Mellitus não controlados”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 
da Família Lilás, do município Belo Horizonte/MG 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nó crítico 3 Desconhecimento a respeito das doenças e seus riscos 

Operação 
(operações) 

Aumentar a informação dos doentes a respeito de suas 
comorbidades, agravos e prognósticos 

Projeto Informação é saúde 

Resultados 
esperados 

Aumento do conhecimento dos usuários sobre a doença e suas 
comorbidades. 

Produtos 
esperados 

Palestras com médico e enfermeiro sobre hipertensão, diabetes, 
complicações e prognósticos 

Recursos 
necessários 

Organizacional: espaço e horários definidos para reuniões dos 
grupos educativos 

Cognitivo: Discussões sobre DM e suas complicações e riscos 

Financeiro: folhetos explicativos e banners 

Político: liberar e capacitar ACS para informara população sobre 
o programa e sua importância. 

Recursos críticos 
 
Financeiro – Folhetos 

 

Controle dos 
recursos críticos 

Equipe de saúde e secretaria de saúde 

Ações 
estratégicas 

Avaliar com gerente da unidade sobre arrecadar fundos para 
produção dos folhetos e contatar população no momento do 
acolhimento 

Prazo 9 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico e enfermeira 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Reuniões com a equipe Lilás da ESF 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

No presente trabalho foi desenvolvido um plano de intervenção com o 

intuito de melhorar a qualidade de vida de pacientes com a diabetes 

descontrolada. Para tal, foi necessário o estabelecimento de ações estratégicas 

que atuassem diretamente nos pontos críticos do problema. A revisão de 

literatura foi de grande valia, pois ressaltou os pontos principais do diabetes 

mellitus, dando subsídio para a elaboração do trabalho. 

Espera-se, com ações educativas saúde, que a população da área da 

abrangência com diabetes mellitus descontrolada se torne ciente sobre sua 

situação de saúde e siga as recomendações/orientações feitas e discutidas em 

grupo, conseguindo, dessa forma, melhorar a sua qualidade de vida, e sua 

relação com a doença. 

Conclui-se que a realização do trabalho contribui significativamente para 

a mudança do processo de trabalho da equipe de estrégia saúde da familia, 

além de ter proporcionado na prática o conhecimento sobre os principios da 

educação em saúde, capaz de transformar não só a população, mas também 

os profisisonais da área da saúde. 
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