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RESUMO 

 

Este trabalho descreve a importância de realizar um acompanhamento e rastreio 
da enfermidade Diabetes Mellitus, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Bonsucesso 
situada na cidade de Barra Longa/Minas Gerais. A maior parte da população 
atendida nessa UBS apresenta faixa etária acima de 40 anos e são acometidas por 
essa enfermidade. O diabetes mellitus representa um importante problema de 
saúde pública e precisam ser revistas as estratégias para que essa situação seja 
alterada. Nessa UBS, o número de casos notificados precisa ser revisto, pois os 
processos atuais realizados permitem a subnotificação dos casos, ficando os 
números de casos abaixo do que tem sido registrado. O principal objetivo desse 
artigo é elaborar um plano de intervenção para melhorar o acompanhamento de 
pacientes diabéticos, evitando complicações de saúde desses pacientes, na UBS 
Bonsucesso/MG. A metodologia de pesquisa realizada foi a pesquisa bibliográfica 
ocorreu através de livros, revistas, artigos, na base de dados no acervo da 
biblioteca virtual do Nescon e nos registros internos UBS Bonsucesso/MG. O 
projeto de intervenção foi estruturado com base no método Planejamento 
Estratégico Situacional (PES) e, após posto em prática, espera-se que haja uma 
melhora na qualidade da assistência aos pacientes diabéticos, baseando-se em um 
modelo padrão de acompanhamento, com ações programadas e, 
consequentemente, melhorar os indicadores da doença. 
 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Monitoramento. Saúde Pública. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper describes the importance of monitoring and screening for Diabetes 
Mellitus disease, at UBS Bonsucesso located in Barra Longa / MG. Most of the 
population served in this UBS is aged over 40 years and are affected by this 
disease. Diabetes mellitus represents an important public health problem and the 
strategies for changing this situation need to be reviewed. In this UBS, the number 
of notified cases needs to be reviewed, as the current processes carried out allow 
the underreporting of cases, with the number of cases being higher than what has 
been registered. The main objective of this article is to develop an intervention plan 
to improve the monitoring of diabetic patients, avoiding health complications for 
these patients, at UBS Bonsucesso / MG. The research methodology performed 
was the bibliographic. The bibliographic research took place through books, 
magazines, articles, internet, in the database in the collection of the virtual library of 
Nescon and in the internal records UBS Bonsucesso / MG. The intervention project 
was structured based on the Situational Strategic Planning (PES) method and, after 
being put into practice, it is expected that there will be an improvement in the quality 
of care for diabetic patients, based on a standard follow-up model, with actions 
programmed and, consequently, improve disease indicators. 
  

 

Keywords: Diabetes Mellitus. Monitoring. Public health. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

  

1.1 Aspectos gerais do município 

Barra Longa é uma cidade com 5.131habitantes, conforme estimativa feita 

para 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019). 

Localiza-se na região sudeste e distante 172 km da capital do Estado. Barra 

Longa é uma cidade do Estado de Minas Gerais. Os habitantes se chamam barra-

longuenses. 

O município se estende por 383,628km²e sua densidade demográfica é de 

16 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios 

de Acaiaca, Rio Doce e Ponte Nova, Barra Longa se situa a 21 km a Norte - Oeste 

de Ponte Nova a maior cidade nos arredores. Barra Longa nasceu de uma capela 

primitiva levantada em São José do Gualacho do Norte, ou São José da Barra de 

Matias Barbosa. A fertilidade das terras, próprias para a agricultura e a exploração 

do ouro, abundantes nos rios Carmo e Gualacho do Norte, foram fatores 

determinantes na fixação dos primeiros habitantes e no desenvolvimento do 

povoado, atual Cidade de Barra Longa (IBGE, 2019). 

O percurso da lama atingiu o Rio Doce, até sua foz em Espírito Santo (ES). 

Como resultado, houve 40 municípios afetados, nos dois estados, totalizando 663 

km de corpos hídricos diretamente impactados, custando 19 vítimas fatais, milhares 

de famílias desalojadas e 11 toneladas de peixes mortos. (IBAMA, 2015; JUSTIÇA 

GLOBAL, 2015). 

Dentre os principais atrativos da cidade, encontram - se os bordados como 

richellieu, crivo, ponto cruz, matriz, crochê e rococó. Também tem atração sua 

gastronomia, a produção artesanal de cachaça, queijos, as manifestações culturais, 

como o Marujo, folia de reis, as cavalgadas, suas fazendas centenárias e muitas 

outras coisas a serem descobertas pelos próprios moradores assim como pelos 

turistas (BARRA LONGA, 2019). 

Quanto ao território e ambiente, Barra Longa tem 60.9% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 24.2% de domicílios urbanos em vias públicas 

com arborização e 43.8% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).(IBGE, 2019). 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-barra-longa.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-barra-longa.html
https://www.cidade-brasil.com.br/estado-minas-gerais.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-acaiaca.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-rio-doce.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-ponte-nova.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-ponte-nova.html
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Possui uma escola chamada Padre Jose Epifânio Gonçalves, onde com 

ensino fundamental, supletivo e ensino médio. Atualmente a unidade passa por um 

problema sério de transporte para a locomoção das equipes de saúde, não temos 

um transporte próprio para nossas necessidades muitas das vezes utilizamos o 

carro que supostamente é destinado para educação, mas já estamos encontrando 

uma forma de solucionar o problema. 

1.2 O sistema municipal de saúde 
 

O sistema municipal de saúde de Barra Longa conta com os recursos 

financeiros transferidos da união para o Estado e do Estado para os Municípios.  

No que consiste a redes de serviços podemos destacar os seguintes 

serviços:  

- Atenção de urgência e Emergência: Possui a Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA). Casos graves como acidentes de motos, carros, que não estejam tão 

graves são atendidos na emergência da UPA com leitos disponíveis para os 

pacientes acamados. Contamos, também, com ambulância que refere a um 

hospital melhor equipado caso haja necessidade. 

- Atenção primaria: Conta com vários postos de saúde distribuídos pela zona rural 

e no centro da cidade de Barra Longa. Contamos com serviços médicos (clinico 

geral), serviços odontológicos, de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

- Atenção Especializada: Quando os pacientes necessitam de uma atenção de 

um especialista como, por exemplo, ginecologia e pediatria nos o encaminhamos 

para Ponte Nova ou Mariana, lugares que contam com melhores condições de 

atendimento. A Unidade Básica de Saúde (UBS) faz todo atendimento possível 

para não referir o paciente resolver os problemas na própria unidade. Faz-se 

encaminhamento para Ponte Nova ou Mariana, pois não possuímos estruturas e 

condições adequadas para manter um paciente em condições mais graves.  

- Apoio Diagnostico: Apenas Laboratório.Quando se necessita de RX, 

ultrassonografia, tomografia entre outras os próprios pacientes buscam onde fazer. 

- Assistência Farmacêutica: Existe a farmácia para todos aqui em Barra Longa, 

onde os medicamentos receitados pelos médicos podem ser retirados dessa 

farmácia. Possuímos os medicamentos mais básicos como paracetamol até os 

controlados como diazepan, fluoxetina, alprazolan entre outros. Às vezes faltam 
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medicamentos e quando isso ocorre os pacientes se vêem obrigados a custear seu 

próprio remédio. 

- Vigilância da Saúde: Cada agente de saúde comunitário fica responsável pelo 

cuidado das famílias que foram designadas a eles. A partir daí eles fazem o 

acompanhamento dessas famílias, fazendo o controle e a vigilância de 

enfermidades transmissíveis e não transmissíveis onde é repassado o caso ao 

médico que faz parte da equipe no qual toma nota no prontuário do paciente 

elegendo a melhor conduta.  

1.3 Aspectos da comunidade 

 

Bonsucesso é uma comunidade de cerca de 750 habitantes, localizada na 

zona sul do município de Barra Longa, no qual sua principal atividade é a 

agricultura do plantio de milho e café que seria a sua subsistência. 

Hoje, a população empregada vive basicamente do trabalho da empresa 

Samarco que trabalha para recuperar o que se havia perdido com o rompimento da 

barragem. A estrutura de saneamento básico na comunidade deixa muito a 

desejar, principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário e à coleta de 

lixo. Além disso, parte da comunidade vive em moradias bastante precárias. O 

analfabetismo é elevado, sobretudo entre os maiores de 40 anos, nas últimas 

administrações, a comunidade tem recebido algum investimento público (escola, 

centro de saúde.). A população conserva hábitos e costumes próprios da 

população rural brasileira e gosta de comemorar as festas religiosas, em particular 

as festas juninas.  

Em Barra Longa, trabalham três Equipes de Saúde da Família – cada uma 

delas está distribuída pelas comunidades. 

1.4 A Unidade Básica de Saúde de Bonsucesso/MG 
 

A Unidade de Saúde da Equipe de Bonsucesso está situada cerca de 3 km 

de distância do centro da cidade. É uma unidade recém construída onde funciona 

atendimento médico e odontológico e conta com equipe de enfermagem. Conta 

com uma população de mais ou menos 750 habitantes registrados. A grande 

maioria dos atendimentos é feita pela manhã onde a população já está acostumada 

e se prepara para vir no dia em que a equipe chega com o médico da zona rural. 
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Ainda falta equipar a unidade com mesa ginecológica e aparelho de nebulização 

que por sinal é muito importante para um melhor atendimento. 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Bonsucesso/MG. 
 

A Unidade básica da Saúde (UBS) é composta por equipe multiprofissional 

que possui, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou 

médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde 

da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde 

(ACS).  

Nessa unidade de saúde a composição do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) é: assistente social; profissional de educação física; farmacêutico; 

fisioterapeuta; fonoaudiólogo; nutricionista; psicólogo; terapeuta ocupacional. 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Bonsucesso 
 

A Unidade de Saúde funciona das 07h30min h às 16 horas e, para tanto, é 

necessário o apoio dos agentes comunitários, que se revezam durante a semana, 

segundo uma escala, em atividades relacionadas à assistência, como recepção e 

arquivo, sempre que o auxiliar de enfermagem ou o enfermeiro está presente na 

Unidade. A equipe tem sabido trabalhar bem, claro geralmente gera algumas 

discussões entre os enfermeiros e as técnicas em relação aos seus deveres a 

serem realizados. 

1.7 O dia a dia da equipe da unidade de Saúde Bonsucesso 
 

O tempo da Equipe está determinado segundo a escala de visitas, pois 

existem, outras comunidades a serem visitadas também. São atendidas pela 

demanda espontânea não ultrapassando 24 pacientes por dia. É necessário 

desenvolver outros tipos de atividades que possam educar a população como, por 

exemplo, o perigo das doenças de transmissão sexual, o cuidado do lar para evitar 

contaminações, a diabetes e suas complicações. 

O atendimento aos usuários da UBS Bonsucesso ocorre mediante 

agendamento semanal. Os usuários chegam cedo, pegam senha e aguardam a 

triagem. Não há acompanhamento planejado dos portadores de doenças 
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crônicas, por isso a importância desse projeto de intervenção, no monitoramento 

dos pacientes com diabetes. A procura pelos serviços de saúde ofertados na 

UBS ocorre quando eles estão passando mal, para solicitação de atestado 

médico, para renovação de receitas e para transcrição de receitas e pedidos de 

médicos particulares para o SUS. Após o atendimento na porta de entrada, pela 

enfermeira, o usuário ou é agendado para outro dia e horário ou ele aguarda para 

ser atendido no mesmo dia. Todos os usuários são agendados para as 07h00min 

horas, no caso da manhã ou para as 13h00min horas, para os atendimentos na 

parte da tarde. 

1.8 Estimativas rápidas: problemas de saúde do território e da comunidade 
(primeiro passo) 
 

Os problemas de saúde identificados no território atendido pela equipe de 

saúde da UBS e da comunidade em questão, merecem destaques:  

1. Alto índice de pacientes diabéticos e suas complicações que não seguem as 

recomendações médicas que acabam ficando descompensados. 

2. Alto índice de pacientes Hipertensos. 

3. Uso excessivo de fármacos controlados. 

4. Índice moderado de Tabagismos. 

5. Índice moderado Etilismo 

6. Dificuldade de alcançar todas as áreas de abrangência que nos 

correspondem. 

7. Falta de transporte fornecido pela prefeitura para o deslocamento da equipe 

de saúde. 

8. Falta de materiais para procedimentos simples como uma limpeza de 

ouvido, debridação de pele necrótica, extração de corpo estranho, extração 

de pontos de suturas etc. 

9. Falta de medicamentos básicos na farmácia da comunidade. 

10. Não possuímos especialistas 24horas/dia daí a necessidade de fazer a 

referência a Ponte Nova. 

11. As infraestruturas não são muito adequadas para se realizar a atenção 

primaria dos pacientes. 

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

(segundo passo) 



16 

 

 

Nessa unidade básica de saúde tem chamado a atenção para o grande 

número de pessoas que tem apresentado casos de diabetes e muitos deles já 

apresentam o diabetes descompensado e suas complicações. As condições 

agudas, em geral, são atendidas mais brevemente sendo encaminhados para 

outras unidades.   

Os pacientes diabéticos atendidos nessa unidade, a maioria, são pessoas 

simples e de pouca cultura e dependem de orientações básicas para que 

consigam melhor prognostico de seu quadro clinico. A classificação de risco é 

fundamental para organizar a rede de atenção às urgências e às emergências 

porque define, em função dos riscos, o local certo para a atenção e o tempo-

resposta do sistema de atenção à saúde (MENDES 2011). 

Junto com a equipe de saúde foram levantados os problemas mais 

frequentes, pois fazem parte da nossa vida cotidiana. Cada um contribuiu com a 

lista. Estes problemas são antigos e foram sendo identificados pela técnica de 

saúde que já está no ramo há três anos no qual nos proporcionou informações 

relevantes para o levantamento dos problemas conforme apresentado no Quadro1. 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde (nome), Unidade 

Básica de Saúde (nome), município de (nome), estado de (nome) 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Índice alto de 
diabetes Mellitus 

Alta 7 parcial 1 

Alto índice de 
hipertensos 

Alta 6 parcial 2 

Uso excessivo de 
fármacos 
controlados. 

Alta 5 parcial 3 

Índice moderado 
de tabagismo 

Alta 4 parcial 4 

Índice moderado 
de etilismo 

Alta 4 parcial 5 

Dificuldade de 
abrangência  

Média 4 fora 6 

Fonte: Material fornecido pelo PSF Bonsucesso/MG 

*Alta, média ou baixa / ** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 

***Total, parcial ou fora / ****Ordenar considerando os três itens 

Após o debate e o problema priorizado foi detectado o alto índice de 

pacientes diabéticos e suas complicações, devido ao fato dos pacientes não 

seguirem as recomendações médicas e acabam sendo acometidos por suas 

complicações.   
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2. JUSTIFICATIVA 
 

O diabetes é uma enfermidade metabólica crônica de grande relevância na 

área de abrangência da UBS de Bonsucesso  

Quando voltamos o estudo para a prevalência de diabetes na população 

atendida no PSF de Bonsucesso, observamos grande ocorrência desta 

enfermidade. Dessa forma, a doença está sendo diagnosticada com muita 

freqüência. O registro desses casos tem sido realizado no PSF Bonsucesso, 

embora ainda apresente ineficiência do processo.  

O acompanhamento dos pacientes diabéticos tem sido realizado 

aleatoriamente, sem protocolos. Os registros de níveis glicêmicos dos pacientes 

são feitos em uma folha de registro nos quais constam seu nome, endereço, idade, 

peso, altura, profissão, níveis pressóricos e glicêmicos que, posteriormente são 

lançados no sistema de informações da unidade.  

É comum encontrarmos pacientes com os níveis de glicemia altos e até 

mesmo já com as complicações crônicas como, por exemplo, pé diabético, 

retinopatia diabética, estado hiperosmolar não cetótica, que algumas vezes requer 

internações.  

O rastreio dessas complicações nunca havia sido feito pela grande maioria 

dos pacientes avaliados. Diante desta situação, os indivíduos acometidos por essa 

doença apresentam maior risco de desenvolver tais complicações, que podem ser 

fatais para suas vidas e, consequentemente, a sobrevida destes pacientes será 

menor. Justifica-se, assim, a necessidade de realizar uma intervenção nestes 

pacientes, buscando um maior controle da diabetes.  

A realização de campanhas orientadas e educativas para os pacientes 

diabéticos é importante para a promoção e educação em saúde, promovendo 

momentos de reflexão acerca da doença, do cuidado e da importância do auto 

cuidado para a prevenção de complicações agudas e crônicas possibilitando 

melhor qualidade de vida das pessoas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar um plano de intervenção para melhorar o acompanhamento de 

pacientes diabéticos, evitando complicações de saúde desses pacientes, na UBS 

Bonsucesso/MG, promovendo estratégias educativas para os pacientes diabéticos. 

3.2 Objetivos específicos 
 

- Pesquisar sobre a importância do trabalho multidisciplinar no monitoramento de 

pacientes diabéticos;  

- Pesquisar sobre principais complicações do diabetes para os pacientes; 
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4. METODOLOGIA 
 

 

Este projeto de intervenção foi desenvolvido com base no método 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) de acordo com Faria, Campos e 

Santos (2018).  Primeiramente, foi realizada, a partir do diagnóstico situacional, a 

identificação dos problemas mais relevantes que afetam a comunidade e ainda 

os nós críticos que precisam ser trabalhados por meio de ações específicas. 

Para podermos atingir os objetivos propostos neste trabalho foram 

elaboradas as estratégias para atuar em cada nó crítico do problema selecionado, 

estabelecendo os resultados e produtos esperados, bem como os recursos 

necessários para cada problema. 

A partir da identificação desses recursos, foram definidas as estratégias que 

mais se adéquam a realidade do PSF Bonsucesso, e quais seriam primordiais para 

a realização do projeto, sendo de mais fácil acesso e melhor custo benefício.  

A definição dos responsáveis e de suas respectivas funções no projeto de 

intervenção foi estudada criteriosamente identificando as pessoas que melhor se 

encaixam em cada ponto crítico a ser trabalhado, estabelecendo prazo 

determinado para execução de suas tarefas. 

Para subsidiar o plano de intervenção foi realizada pesquisa bibliográfica, na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com os descritores: diabetes, complicações e 

educação em saúde. Também foram utilizados livros e cadernos do Ministério da 

Saúde. 
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 O que é o Diabetes Mellitus 
 

O diabetes mellitus é visto hoje como uma epidemia mundial. O número 

de casos de portadores dessa doença tem crescido de forma descontrolada. No 

Brasil, esse número tem chamado a atenção de órgãos de saúde pública que 

têm se empenhado cada vez mais em chamar a atenção da população quanto a 

necessidade de mudanças de hábitos. Muitas pessoas desenvolvem o diabetes 

muito antes de apresentar os sintomas. A observação de pequenos sinais de 

alerta do organismo devem ser acompanhados e é muito importante o controle 

glicêmico ou a pesquisa desses, para que a doença seja detectada rapidamente 

e evitar assim maiores acometimentos e complicações provenientes dessa.  

É preciso que a população tenha consciência da necessidade de adotar 

uma vida saudável, onde tenha uma alimentação mais equilibrada, deixando de 

lado o sedentarismo e dietas ricas em açúcares e gorduras.  

A doença gera grande impacto econômico para os sistemas de saúde e 
a sociedade, devido ao tratamento e às complicações desencadeadas, 
como a doença cardiovascular, diálise por insuficiência renal crônica e 
cirurgias para amputações de membros inferiores. Tudo pode ser 
evitado ou minorado com diagnóstico precoce, tratamento oportuno e 
adequado e educação para o autocuidado. (BRASIL, 2010a, p.20). 

 

De acordo com Grosset al.(2002 p.17). 

A hiperglicemia se manifesta por sintomas como poliúria, polidipsia, 
perda de peso, polifagia e visão turva ou por complicações agudas que 
podem levar a risco de vida: a cetoacidose diabética e a síndrome 
hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica. A hiperglicemia crônica está 
associada a dano, disfunção e falência de vários órgãos, especialmente 
olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. 
 

 

“Portanto, o diabetes mellitus é distúrbio metabólico e decorre da 

deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os 

mecanismos”. “A classificação do DM baseia-se em sua etiologia”. Tem-se o 

diabetes mellitus do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 2 e diabetes mellitus 

gestacional (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019, p.19). 

O diabetes tipo 1 é “É mais frequentemente diagnosticado em crianças, 

adolescentes e, em alguns casos, em adultos jovens, afetando igualmente 

homens e mulheres”. Há alta incidência do diabetes tipo 2. Ele “(DM2)  
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corresponde a 90 a 95% de todos os casos de DM”.(SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2019, p.19). 

Em relação ao diabetes mellitus gestacional (DMG) as Diretrizes 

asseguram que ele  

[...]traz riscos tanto para a mãe quanto para o feto e o neonato, sendo 
geralmente diagnosticado no segundo ou terceiro trimestres da 
gestação. Pode ser transitório ou persistir após o parto, caracterizando-
se como importante fator de risco independente para desenvolvimento 
futuro de DM2(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019, p.19). 
. 
 

Nesse sentido vale ressaltar que esse processo desenvolve-se de 

maneira gradual e não de um dia para o outro, mostrando-nos a importância de 

rever a alimentação das crianças, que hoje em dia tem deixado muito a desejar.  

 De acordo com o Ministério da Saúde, o diabetes tipo 1 aparece, em 

geral de forma abrupta, e na maioria dos casos, a hiperglicemia é acentuada, 

evoluindo rapidamente para cetoacidose, especialmente na presença de 

infecção ou outra forma de estresse. Assim, o traço clínico que mais define o 

tipo 1 é a tendência à hiperglicemia grave e cetoacidose ( BRASIL, 2013, p.29). 

Já o Diabetes tipo 2 segundo o Ministério da Saúde, “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” (BRASIL, 2013, 

p.29). 

Segundo o estudo apresentado por Sartorellie Franco (2003, p.534), 
 

As evidências apontadas sobre as alterações no estilo de vida, com 
ênfase na alimentação e prática de atividades físicas, associadas ao 
aumento da esperança de vida dos brasileiros são apontados 
atualmente como os principais fatores responsáveis pelo aumento da 
prevalência do diabetes tipo 2 observado no país. Portanto, a 
importância da prevenção primária de obesidade e diabetes no Brasil 
tem sido enfatizada por diversos epidemiologistas 

 

Quanto ao diabetes mellitus gestacional, diagnosticado durante a 

gravidez, o Ministério da Saúde informa que se trata de um “estado de 

hiperglicemia, menos severo que o diabetes tipo 1 e 2, detectado pela 

primeira vez na gravidez. Geralmente se resolve no período pós-parto e pode 

frequentemente retornar anos depois” ( BRASIL, 2013, p.29) 
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.  

A detecção do diabetes pode ser realizada através de exames laboratoriais que 

detectam o nível de glicose no sangue após um período de 8 a 12 horas de 

jejum. Segundo dados da Sociedade Brasileira de diabetes 2019/2020 a glicemia 

aceitável de jejum é 100 mg/dl, até 126 mg/dl ela está alterada e acima de 

126mg/dl há o diagnóstico de diabetes.(SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2019, p.19). 

 

5.2 Principais complicações do diabetes para os pacientes 

 

O portador de diabetes está sujeito a sérias complicações como 

cardiopatias, cegueira, problemas renais e amputação. Infelizmente ainda em 

plena era da informação, existem pessoas que possuem acesso restrito a 

infinidade de campanhas de informação sobre o diabetes e as dificuldades em 

relação ao acesso aos cuidados de saúde, para muitos ainda é tido como sério 

problema social.  

É fundamental que a equipe de saúde acompanhe o paciente para se evitar, 

por meio de educação em saúde o, 

[...]aparecimento de complicações crônicas, geralmente classificadas 
como microvasculares – retinopatia, nefropatia e neuropatia – e 
macrovasculares – doença arterial coronariana, doença cerebrovascular e 
vascular periférica. Todas são responsáveis por expressiva 
morbimortalidade, com taxas de mortalidade cardiovascular e renal, 
cegueira, amputação de membros e perda de função e qualidade de vida 
muito superior a indivíduos sem diabetes (BRASIL, 2006, p.34). 
 
 

Santos et al. (2008, p.428) alertam que, tendo em vista a pessoa  com 

diabetes mellitus ficar sem  diagnóstico por um período maior de  tempo, “fato que 

os tornam mais vulneráveis às alterações metabólicas e suas complicações 

crônicas e que cabe às unidades de saúde do Programa de Saúde da Família o 

papel de detectar precocemente essas complicações”. 

5.3 Importâncias do trabalho multidisciplinar no monitoramento de pacientes 

diabéticos 

 

O trabalho multidisciplinar no combate e prevenção ao diabetes é 

fundamental na sociedade. A equipe multidisciplinar deve agir na mudança, de 

forma a trabalhar na prevenção da doença. Fornecer esclarecimentos a população 
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sobre os fatores de risco para o controle da doença cardiovascular, sobre a 

importância da atividade física, da prevenção e controle da obesidade, da 

necessidade de mudanças de hábitos e da necessidade de procurar um serviço de 

saúde, caso apresente alguma anormalidade. 

Considerando a abordagem multidisciplinar na prevenção do diabetes, Costa 

et al.(2011, p.2007) apontam que 

[...] o portador de DM deve estar sensibilizado sobre a importância de se 
promover saúde para melhorar sua vida cotidiana. E “se conscientize que 
é possível levar uma vida saudável e normal quando se é portador de uma 
doença crônica. Nesse sentido, a mudança nos hábitos de vida é de 
fundamental importância, não só para o diabético mas também para 
aqueles que estão ao seu redor, evitando assim que indivíduos 
predispostos ao diabetes desenvolvam também a doença. 

 
É preciso que todos os órgãos de saúde (PSF, ESF, UBS, etc.) 

desenvolvam um trabalho de orientação e prevenção bem planejado, onde o 

trabalho realizado por uma equipe multiprofissional seja funcional e atenda as 

necessidades dos pacientes diabéticos. 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Alto índice de pessoas com 

diabetes” e objetivo o monitoramento e educação do paciente diabético, visando 

controlar e evitar as possíveis complicações dessa enfermidade 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 Situacional 

(FARIA;CAMPOS;SANTOS, 2018). 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

 A Equipe de Saúde da Família (ESF) do Bonsucesso, da cidade de Barra 

Longa, por meio do diagnóstico situacional identificou um número considerável de 

casos de Diabetes Mellitus nesta região atendida, onde não havia 

acompanhamento adequado pelo fato de não haver primeiramente uma orientação 

por parte da equipe para as famílias que apresentavam a doença, demonstrando a 

necessidade de orientações específicas, como alimentação, exercícios física e 

adequada adesão ao tratamento dos casos diagnosticados. 

É sabido que o diabetes é uma enfermidade metabólica crônica 

caracterizada por níveis elevados de glicemia ou sua ausência total, com um 

quadro clínico grave, cujas consequências, se não tratada, podem levar o indivíduo 

a falecer. Em muitas situações, o portador de diabetes desconhece seu estado de 

saúde, bem como desconhece os sintomas, fazendo-se necessária a orientação 

em relação ao tratamento específico para esta doença.  

Com o propósito de realizar uma intervenção para garantir melhor 

assistência e seguimento aos pacientes com diabetes mellitus, e melhoria da sua 

qualidade de vida, o PSF do município de Bonsucesso desenvolveu nesse projeto 

estratégias que orientem e estimulem os pacientes monitorados.  

Nesse contexto, a equipe de saúde do município de Bonsucesso propôs o 

presente plano de intervenção para melhorar o acompanhamento dos pacientes 

diabéticos descompensados da área de atuação da unidade de Bonsucesso. 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
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O Diabetes Mellitus corresponde a uma doença metabólica caracterizada por 

hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção de insulina e/ou em sua ação. 

Podemos classificar a diabetes em dois grupos, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. 

Os principais sintomas do diabetes são: 

• Poliúria,  

• Polidipsia, 

• Polifagia 

•  Perda inexplicada de peso 

• Hábito modificado; 

• Visão embaçada (BRASIL, 2013) 

Como indicadores principais podemos destacar história familiar de diabetes 

de parentes de primeiro grau, idade acima de 40 anos, obesidade maior a 120% do 

seu peso ideal, IMC (índice de massa corporal) maior a 25 kg/m2, HAS 

(hipertensão arterial sistêmica), HDL abaixo de 35mg/dl ou triglicerídeos acima de 

250mg/dl. (BRASIL, 2013) 

Dessa forma, é fundamental que a equipe de saúde de Bonsucesso, em 

Barra Longa promova ações que minimizem os riscos e complicações advindos do 

DM. 

6.3 Seleções dos nós críticos (quinto passo) 
 

Nessa etapa foram selecionados os nós críticos do problema do alto índice 

de pessoas com diabetes que frequentam o PSF. 

Foram detectados como nós críticos:  

• Baixo nível de escolaridade da população, o que impede conhecer a 

enfermidade. 

• Hábitos e estilo de vida inadequado. 

• A equipe de saúde não está desenvolvendo campanhas para orientar e 

acompanhar adequadamente os pacientes diabéticos. 

• Grande número de usuários não cadastrados 
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6.4 Desenhos das operações sobre nó crítico (sexto passo). 

 

Nos quadros 2, 3, 4 e 5 encontram-se apresentados, para cada nó crítico, as 

respectivas operações, projetos, resultados e produtos esperados, dentre outros. 
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Quadro 2. Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ alto índice de 

diabetes e suas complicações  ”,na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família de Barra Longa, do município Bonsucesso, estado de Minas Gerais.  

Nó crítico 1 
Baixo nível de escolaridade da população, o que impede conhecer a enfermidade. 
 

Operação 
Melhorar o nível de conhecimentos dos pacientes com diabetes. 

Realizar grupos educativos para discussão da DM, suas complicações e 

tratamentos. 

Projeto Conhecendo mais  

Resultados 

esperados 

Pacientes com melhores conhecimentos sobre DM, complicações e melhoria no 

tratamento. 

Pacientes com níveis glicêmicos melhorados 

Produtos 

esperados 

 

Confeccionar panfletos informativos sobre a doença. 

Realização de palestras para reforçar o conhecimento da enfermidade 

Pequenas avaliações para pacientes sobre a diabetes para verificar se houve 

melhoria em relação ao seu conhecimento.  

Recursos 

necessários 

Estrutural: dar prioridades aos pacientes com diabetes e aumentar o numero de 

visitas. 

Cognitivo: discussões claras e ao nível de compreensão dos pacientes inseridos 

no projeto  

Financeiro: Apenas para os panfletos informativos. 

Político: Promover e incentivar a população dessa comunidade a aderir ao 

projeto. 

Recursos críticos Financeiro: Apenas para os panfletos informativos 

Controle dos 

recursos críticos 

Financeiro: Secretaria de saúde. 

Ações estratégicas Palestras e grupos educativos com a população dessa localidade. 

Prazo Avaliação do nível de informação da população sobre o diabetes: 5 meses. 

Distribuição de panfletos educativos: 2 meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

 

Médico 

Enfermeiro 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Serão realizadas visitas domiciliar a cada paciente, as avaliações serão feitas 

por exames de laboratórios. 
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Quadro 3. Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ alto índice de 

diabetes e suas complicações”,na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família de Barra Longa, do município Bonsucesso, estado de Minas 

Gerais. 

Nó crítico 2 Hábitos e estilos de vida inadequados 

Operação Educar a população para mudanças nos hábitos e estilos de vida inadequados de cada 

paciente. 

Projeto Hábitos e estilo de vida saudáveis 

Resultados 

esperados 

Diminuir o número de sedentários, pessoas com diabetes e obesos. 

Melhorar hábitos alimentares. 

Evitar complicações da DM. 

Produtos 

esperados 

Programa de exercícios feitos em casa para os diabéticos 

Pacientes com alimentação mais saudável.  

Discussão do tema com os pacientes e ACS. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: organização da agenda dos exercícios. 

Cognitivo: desenvolvimento correto dos exercícios físicos em casa. 

Financeiro: Recursos para aquisição de panfletos informativos sobre como realizar os 

exercícios. 

Político: mobilização de vizinhos a aderir a este programa de exercícios. 

Recursos críticos Estrutural: organização da agenda, dos exercícios feito em casa. 

Político: - 

Financeiro: Recursos para aquisição de toalhas de rosto para ajudar nos exercícios. 

Controle dos 

recursos críticos 

Estrutural: Equipe de saúde.  

Político: Equipe de saúde e pacientes da comunidade. 

Financeiro: Cada paciente conseguira recursos para sua toalha. 

Ações estratégicas Estrutural: Apresentar projetos e ter o apoio da secretaria de saúde. 

Político: Apresentar projetos e ter o apoio da secretaria de saúde e da sociedade. 

Financeiro: não há necessidade. 

Prazo Programa de exercícios em casa 4 meses 

Distribuição de panfletos educativos 1 meses 

Discussão de temas em grupos 3 meses 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Profissional de Educação Física 

Médico 

Enfermeiro 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Serão realizadas visitas domiciliar a cada paciente, as avaliações serão feitas por 

exames de laboratórios. 

Verificação mensal dos exercícios físicos 
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Quadro 4. Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “ alto índice de 

diabetes e suas complicações na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família de Barra Longa, do município Bonsucesso, estado de Minas Gerais.  

Nó crítico 3 A equipe de saúde não está preparada nem capacitada para orientar e acompanhar 

os pacientes diabéticos. 

Operação 
Capacitar melhor o ACS no cuidado da diabetes, incluindo indicações de 

rastreio, rotina de consultas e exames. 

Saber quando referir. 

Projeto Gestão e capacitação da equipe de saúde. 

Resultados 

esperados 

Equipe melhor capacitada, melhor será o plano de intervenção e cuidado aos 

pacientes com diabetes. 

Produtos 

esperados 

ACS sabendo cuidar e acompanhar os pacientes diabéticos e familiares 

 

Minimizar as complicações da diabetes. 

Melhoria da assistência aos diabéticos. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Capacitação dos ACS para melhor cuidar e orientar pacientes 

diabéticos. 

Estrutural: organização dos fluxos (referência e contra referência) 

Político: - não há necessidade. 

Recursos críticos Financeiro aumento da oferta de exames, materiais, consultas e medicamentos. 

 Político decisão de aumentar os recursos para estruturar o sistema de saúde. 

Controle dos 

recursos críticos 

Estrutural: organização dos fluxos (referência e contra referência). 

 Político: Não há necessidade. 

Ações estratégicas Formar grupos com os ACS pelas manhãs antes de sair as visitas e capacitar-

los. 

Prazo Capacitação dos ACS: 6 meses  

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Medico da Equipe.  

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Serão realizadas reuniões para acompanhar o desenvolvimento de 

aprendizagem do ACS e avaliar seu grau de conhecimento. 
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Quadro 5. Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “ alto índice 

de diabetes e suas complicações na população  sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família de Barra Longa, do município Bonsucesso, estado de Minas 

Gerais. 

Nó crítico 4 A equipe de saúde não tem controle adequado do real numero de 

pacientes que são acometidos pelo diabetes e apresenta grande número 

de usuários não cadastrados 

 

Operação 
Capacitar melhor o ACS quanto ao registro e identificação dos pacientes 

diabéticos. 

 

Projeto Gestão de saúde. 

Resultados 

esperados 

Cadastro com o número real de pacientes diabéticos atendidos na 

unidade.  

ACS valorizando o cadastramento dos pacientes diabéticos 

Produtos 

esperados 

Cadastro efetuado e monitorado 

Melhoria da assistência aos diabéticos. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: apresentação e discussão sobre cadastro de usuários 

diabéticos 

Estrutural: organização dos fluxos (referência e contra referência) 

Político: - não há necessidade. 

Recursos críticos Financeiro aumento da oferta de exames, materiais, consultas e 

medicamentos. 

Político decisão de aumentar os recursos para estruturar o sistema de 

saúde. 

Controle dos 

recursos críticos 

Estrutural: organização do banco de dados do sistema e acompanhamento 

periódico dos dados.  

Político: Não há necessidade. 

Ações estratégicas Formar grupos com os ACS e orientar sobre a necessidade e importância 

da coleta de dados para atualização do sistema.  

Prazo Capacitação dos ACS: 6 meses 

 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Enfermeiro da Equipe.  

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Serão realizadas reuniões para acompanhar o desenvolvimento de 

aprendizagem do ACS e avaliar seu grau de conhecimento. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

No PSF de Bonsucesso/MG, a maioria dos atendimentos ainda é de 

demanda espontânea e de agravos agudos, mas aos poucos, espera-se que esse 

cenário seja alterado e espera-se que seja realizado um programa de atenção ao 

paciente portador de diabetes alcançando eficiência e menores índices de 

complicações causadas por essa doença.   

 Com o desenvolvimento deste projeto de intervenção espera-se que entre 

três a seis meses este perfil possa ser modificado. É necessário que a atenção 

dispensada ao paciente pelos integrantes da equipe de saúde da família alcance 

como resultado, a satisfação da população, a melhoria da saúde da população e a 

redução de complicações relacionadas à diabetes.  

O desenvolvimento do trabalho multidisciplinar tem sido sugerido no 

tratamento de várias patologias, destacando aqui a necessidade desse trabalho 

com os pacientes diabéticos. 

O desenvolvimento de campanhas de informação e orientação, 

treinamentos a equipe com foco no paciente diabético, acompanhamento periódico 

dos pacientes já registrados e a continua identificação de novos possíveis 

pacientes fará toda a diferença quanto ao desenvolvimento dessa intervenção. A 

efetividade das ações dos profissionais deve ser continuamente revisada, 

atualizada e avaliada para os resultados pretendidos.  

Aos pacientes compete entender o suficiente sobre sua doença e as 

atividades diretamente ligadas ao tratamento. 

A conduta esperada requer compromisso diário com o plano de tratamento 

e disposição em trabalhar de maneira aberta com os profissionais da saúde. 
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