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RESUMO 
 
 
 
Baependi, pequena cidade, no sul do estado de Minas Gerais, é uma cidade 
histórica e com forte turismo religioso devido a Nhá Chica. Nesse município está 
localizada a comunidade do Centro, que conta com o atendimento da Equipe Saúde 
da Família Saúde e Progresso. Esta comunidade tem 2800 habitantes cadastrados, 
tendo alta  prevalência de diabetes nestas pessoas.  Neste sentido, o objetivo deste 
projeto é elaborar um projeto de intervenção para a melhoria do controle glicêmico 
em pacientes diabéticos atendidos na Unidade Saúde e Progresso do município de 
Baependi- Minas Gerais.  Para tal, foi realizado o diagnóstico situacional no território 
de abrangência da equipe Saúde e Progresso, por meio do método da estimativa 
rápida, seguindo os passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES), onde 
foram identificados os problemas mais relevantes, como a falta de estrutura física da 
unidade de saúde, a instabilidade no trabalho, a fragmentação do sistema, baixa 
adesão popular e a dificuldade de controle da Diabetes Mellitus (DM). Foi realizada, 
ainda, a revisão bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde com descritores 
Diabetes Mellitus, educação em saúde, Atenção Primária em Saúde. Como objeto 
de intervenção foi escolhido o controle de diabetes pois reconhece-se que é 
essencial para prevenção de importantes agravos a saúde como as doenças 
cardiovasculares, que são a principal causa de óbito em nosso país. 
 

 
 
 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Educação em Saúde. Atenção Primária em 
Saúde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Baependi, a small city, in the south of the state of Minas Gerais, it is a historic city, 
and with strong religious tourism due to Nhá Chica. In this municipality is located the 
community of the Center, which has the assistance of the Family Health Team Saúde 
e Progresso. This community has 2800 registered inhabitants, with the prevalence of 
diabetes in these people. In this sense, the objective of this project is to elaborate an 
intervention project for the improvement of glycemic control in diabetic patients 
treated at the Health and Progress Unit of the municipality of Baependi- Minas 
Gerais. For this purpose, a situational diagnosis was carried out in the territory 
covered by the Saúde e Progresso team, using the rapid estimation method, 
following the steps of the Situational Strategic Planning (PES), where the most 
relevant problems were identified, such as the lack of physical structure. from the 
health unit, instability at work, fragmentation of the system, low popular adherence 
and difficulty in controlling Diabetes Mellitus (DM). The bibliographic review on Virtual 
Health Library with  the descriptors Diabetes Mellitus, health education, Primary 
Health Care was also carried out. As the object of intervention, diabetes control was 
chosen because it is recognized that it is essential for the prevention of important 
health problems such as cardiovascular diseases, which are the main cause of death 
in our country. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Município 

 

Baependi é um município do estado mineiro, localizado na região sul do estado, com 

área de 750,554 km². De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, sua população é de 18.307 habitantes. 

Índice de escolarização (6 a 14 anos) é de 96%, sendo o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) de 0,681. O salário médio mensal dos trabalhadores 

formais em 2016 foi de 1,7 salários mínimos. A mortalidade infantil no ano de 2014 

foi de 35,29 óbitos por mil nascidos vivos, um dos piores índices da região. O 

município registrou em 2016 1,9 internações por mil habitantes devido a diarreia. O 

esgotamento sanitário adequado em 2010 foi de 79,4%. (IBGE,2017) 

 

1.2 Sistema Municipal de Saúde 

 

Na atenção primária o município conta com oito unidades do Programa Saúde da 

Família (PSF), sendo cinco unidades na zona urbana, duas unidades rurais e uma 

unidade mista. A cobertura da atenção primária é de 100%, segundo o Plano 

Municipal de Saúde, 2018. E conta com o apoio do Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF), exceto nas áreas rurais, e do Programa de Saúde Bucal, que inclui 

algumas comunidades rurais, mas não a sua totalidade, segundo informa a 

Secretaria de Saúde do Município (BAEPENDI, 2018) 

 

A atenção especializada é centrada na Policlínica municipal onde funciona 

atendimento com algumas especialidades médicas (Neurologia, Cardiologia, 

Dermatologia, Ortopedia, Ginecologia/Obstetrícia, Gastroenterologia) e Fisioterapia. 

(BAEPENDI, 2018). 

 

A estrutura hospitalar é formada pelo Hospital Cônego Monte Raso (HCMR), que 

conta com centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva para a realização de 

procedimentos de alta complexidade. O bloco cirúrgico tem quatro salas (uma 

específica para parto, uma ortopédica e duas para emergências e cirurgias grandes) 
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e a unidade de terapia intensiva possui dez leitos. Eles mantêm um Banco de 

Sangue em parceria com Hemominas localizado em Juiz de Fora e onde são 

realizadas as coletas de sangue. (HOSPITAL CONEGO MONTE RASO, 2017). 

 

O Centro de Imagens do HCMR funciona de segunda a sexta-feira e realiza exames 

de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Mamografia, 

Densitometria Óssea, Colonoscopia, Endoscopia e Raio X. O setor de 

Hemodinâmica do HCMR - Hemocor - mediante pré-agendamento para casos 

eletivos e 24 horas para casos de urgência. (HOSPITAL CONEGO MONTE RASO, 

2017). 

 

A rede de apoio diagnóstico é suficiente, sendo que exames básicos laboratoriais 

são feitos na própria policlínica. O município conta com boa rede de laboratórios de 

análises clínicas na cidade, com quatro unidades diferentes, além de todos os 

recursos disponíveis no HCMR.  

 

A assistência farmacêutica é concentrada na farmácia municipal localizada na 

policlínica. Apenas uma unidade básica dispõe de medicamentos para dispensação 

in loco. Para as comunidades rurais, nos dias de atendimento médico, a equipe leva 

uma caixa de medicamentos a serem distribuídos, tanto medicação de uso contínuo 

para hipertensão e diabetes quanto algumas medicações de uso específico como 

analgésicos e antibióticos.  

 

A vigilância da saúde fica localizada na policlínica e tem oito agentes de endemias 

que percorrem o município fazendo busca ativa, informando e fiscalizando. Baependi 

é um centro de referência na região, sendo uma referência para os municípios 

próximos, como Caxambu, Cruzília, Serranos, Seritinga, Carvalhos, Alagoa, 

Conceição do Rio Verde. (BAEPENDI, 2018) 

 

Na saúde mental o munícipio conta com o Centro de Atenção Psicossocial Doutor 

Ítalo Nicoliello (CAPS I).  

 

Como o município não conta com unidades de UPAS, todo o atendimento de 

urgência e emergência é feito no HCMR. 
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1.3 Aspectos Gerais da Comunidade  

  

Baependi é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, e por isso faz parte do 

turismo religioso. A maior parte desse acervo histórico está localizada dentro da 

comunidade do Centro, como por exemplo a Igreja Matriz de Nossa Senhora de 

Montserrat, construída em meados do século XIIX e mais duas igrejas do início do 

século XIX, Nossa Senhora da Boa Morte e Nossa Senhora do Rosário (BAEPENDI, 

2019).  

 

Ainda se encontram na comunidade casarões coloniais, e o próprio calçamento 

típico das ruas feito de paralelepípedos com bordas em pedra. Também estão 

presentes as duas principais praças da cidade e a área principal do comércio. A 

população é composta majoritariamente por pessoas com ensino médio completo, 

predominando pessoas idosas. O artesanato com bambu e palha é muito forte na 

área, sendo por muitas vezes uma fonte secundária de renda de boa parte das 

famílias. ( BAEPENDI, 2019) 

 A comunidade do centro tem quase três mil pessoas. Contando com a escola mais 

tradicional da cidade, o hospital HCMR, três laboratórios de análises clinicas, uma 

academia de musculação, a Fundação Nhá Chica, que além do trabalho espiritual e 

de evangelização, promove uma obra educacional com quase duzentas crianças e 

adolescentes, entre meninos e meninas. (BAEPENDI,2019) 

Ainda está presente dentro da nossa comunidade a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE). Os serviços de saneamento básico são bem eficientes 

dentro da comunidade, sendo que 100% das casas contam com rede de esgoto, 

água tratada e coleta de lixo. (BAEPENDI,2019) 

Os maiores motivos que levam os moradores a procurar o atendimento no PSF 

Saúde e Progresso são doenças crônicas, como Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) e DM, queixas osteomusculares como dorsalgias, lombociatalgia, cervicalgia, 

tendinopatias em manguito rotador, e psicopatologias como depressão e distúrbios 

de ansiedade. Porém de todos esses problemas mais frequentes, o que mais causa 

preocupação em toda a equipe de saúde da família (ESF) é a DM. Pois os pacientes 
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apresentam baixa adesão com relação às mudanças no estilo de vida (MEV), 

dificultando muito o controle da doença. 

1.4 A Unidade Básica de Saúde e Progresso 

 

A Unidade de saúde Saúde e Progresso, está  localizada na Rua Teófilo Ottoni, 

número 74, Centro. É uma casa antiga, alugada, que não passou por nenhuma 

adaptação para funcionar como uma unidade de saúde. Por ser antiga tem muitos 

problemas com rede elétrica e hidráulica. São atendidas nesta unidade cerca de 

2800 pessoas. Os equipamentos/instrumentos que existem são: macas, foco, 

material de coleta de preventivo, balança adulto e infantil. Não existe acessibilidade 

para pacientes com necessidades especiais. O espaço para reuniões é muito 

limitado, comportando cerca de 10 pessoas no máximo. Para reuniões de equipe é 

mais do que suficiente, mas quando se fala nos grupos operativos, fica bem limitado. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Unidade Saúde e Progresso 

 

A equipe do PSF Saúde e Progresso foi formada pelos seguintes profissionais: um 

médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, cinco Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) e um auxiliar de serviços gerais. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da equipe Saúde e Progresso 

 

A Unidade de Saúde funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 16h. Oferece 

serviços de atendimento médico, nutricional, psicológico, de enfermagem, aferição 

de pressão arterial e glicemia capilar, coleta de exames laboratoriais por amostras 

de sangue, coleta de exame citopatológico de colo de útero, administração de 

medicações injetáveis. Não há grupos devido a não adesão da comunidade em 

experiências anteriores.  

  

1.7 O dia a dia da Equipe Saúde e Progresso  

 

O atendimento é feito com agendamento de consultas, sendo 14 vagas para o 

período da manhã (7h-12h) e três vagas à tarde (13h-14h), mais seis vagas são 
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disponibilizadas para a demanda espontânea (até às 16h). Esse agendamento não é 

exclusivo dos pacientes com doenças crônicas, qualquer paciente pode solicitar 

essa marcação de consulta. Terça-feira à tarde, são realizadas visitas domiciliares 

em pacientes domiciliados que estão em estado mais grave. A coleta dos exames 

ginecológicos de citopatologia cervical são feitos pela enfermeira na sexta-feira, dia 

em que não há atendimento médico.  

 

A programação do atendimento está detalhada no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1: Programação do Atendimento 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h-
12h 

-14 consultas 
médicas 
agendadas 
-Atendimento 
psicológico 

-14 consultas 
médicas 
agendadas 
-Atendimento 
psicológico 

-14 consultas 
médicas 
agendadas 
-Atendimento 
nutricional 
-Coleta de 
sangue para 
exames 
laboratoriais  

-14 consultas 
médicas 
agendadas 

-Coleta de 
Citopatológico 

13h-
16h 

-9 consultas 
médicas (3 
agendadas e 
6 demandas 
espontâneas) 

-4 a 5 Visitas 
domiciliares  

-9 consultas 
médicas (3 
agendadas e 6 
demandas 
espontâneas) 

-3 consultas 
médicas 
agendadas 
Avaliação de 
exames da 
semana 

 

Fonte: Próprio Autor, 2020 

 

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

passo) 

  

Após realização de reunião e discussão com a equipe, identificamos alguns 

problemas que são listados a seguir: 

 

 A estrutura física da unidade de saúde - esse problema foi unanimidade. 

 A instabilidade no trabalho – não existe concurso público para os cargos da 

saúde na atenção primária de Baependi;  todos os membros da equipe estão 

trabalhando devido a processo seletivo. 

 A fragmentação do sistema – completa falta de comunicação entre os níveis 

de atenção à saúde.  
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 Falta de adesão da população ações e atividades da Unidade de Saúde: 

pacientes frequentam a unidade de saúde buscando apenas a consulta, seja com o 

médico, psicólogo, nutricionista, ou realização de preventivo de câncer de colo de 

útero com a enfermeira. Quando realizamos atividade com grupo de gestante, grupo 

de hiperdia, a população não participa da forma esperada pelos profissionais, o que 

levou ao fim dos grupos. 

 Controle da diabetes – o número de pacientes diabéticos não é tão grande, 

mas a grande maioria não tem um bom controle da doença. Por outro lado, os 

pacientes hipertensos aderem melhor ao tratamento, se preocupam mais com a 

doença e com os valores da pressão arterial. 

 

1.9  Priorização dos problemas identificados no diagnóstico da comunidade 

adscrita à equipe de Saúde e Progresso, Unidade Básica de Saúde e 

Progresso, município de Baependi, estado de Minas Gerais. (segundo passo) 

Quadro 2 - Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade do Centro, 2019. 

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

Seleção/ 
Priorização**** 

Estrutura física 
da unidade 

Alta 6 Baixa 2 

Instabilidade no 
trabalho 

Alta 5 Baixa 2 

Fragmentação do 
sistema 

Alta 6 Baixa 3 

Baixa 
participação 
popular 

Alta 5 Média 4 

(des) Controle da 
Diabetes 

Alta 8 Alta 1 

Fonte: Próprio Autor, 2020 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

Os dados presentes no quadro 1, são resultados de uma reunião de equipe, 

envolvendo os agentes de saúde, a enfermeira, a técnica de enfermagem e o 

médico. Tomou-se por base o relacionamento entre a própria equipe e entre a 

equipe e os usuários, nas atividades educativas, nas consultas médicas e de 

enfermagem, nas visitas domiciliares e na rotina da unidade de forma geral.  
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O problema escolhido pela equipe para ser abordado através desse projeto é o 

controle da diabetes, por esse representar uma grande ameaça a saúde 

cardiovascular, com consequências devastadoras a longo prazo. Percebemos que 

os pacientes diabéticos tem grande dificuldade de entender a doença, o que acaba 

levando a baixa adesão com relação a MEV e consequentemente o controle 

glicêmico é insatisfatório. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do tema deste trabalho originou-se ao realizar a análise situacional do 

município de Baependi. Dentre os diversos problemas identificados o que mais 

chamou a atenção da equipe foi a situação dos pacientes diabéticos, que não estão 

com um controle adequado da doença.  

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que glicemia elevada é o terceiro 

fator, em importância, da causa de mortalidade prematura, superada apenas por 

pressão arterial aumentada e uso de tabaco. (DIRETRIZES DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017-2018, 2017)  

 

Essa dificuldade de controle depende de uma combinação de fatores, o que inclui 

baixo desempenho dos sistemas de saúde, pouca conscientização sobre diabetes 

entre a população geral e os profissionais de saúde e início insidioso dos sintomas 

ou progressão do diabetes tipo 2. (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017-2018, 2017) 

 

Pelo fato de o diabetes estar associado a maiores taxas de hospitalizações, maior 

utilização dos serviços de saúde, bem como maior incidência de doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputações 

não traumáticas de membros inferiores, podemos perceber a importância de se fazer 

o diagnóstico de forma precoce e de ter um bom controle dos níveis glicêmicos. 

(DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017-2018, 2017) 

 

 Os pacientes diabéticos atendido na Unidade de Saúde “Saúde e Progresso” 

apresentam baixa adesão ao tratamento da diabetes, principalmente com relação a 

MEV, dificultando o controle adequado da glicemia. Infelizmente nesta área muitos 

pacientes apresentam as complicações crônicas de diabetes, principalmente quando 

ela não é tratada de forma adequada, como por exemplo neuropatias, 

coronariopatias isquêmicas, doenças cerebrovasculares, amputações de membros 

inferiores. 
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3 OBJETIVO 

 

Elaborar um projeto de intervenção para a melhoria do controle glicêmico em 

pacientes diabéticos atendidos na Unidade Saúde e Progresso do município de 

Baependi- Minas Gerais.  
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4 METODOLOGIA 

 

Foi realizado o diagnóstico situacional no território de abrangência da equipe Saúde 

e Progresso, por meio do método da estimativa rápida, onde foram identificados os 

problemas mais relevantes que afetam a população (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). A escolha dos problemas, assim como a avaliação da urgência, prioridade, 

capacidade de enfrentamento e priorização foram feitas através de reunião 

envolvendo toda a equipe de saúde do PSF Saúde e progresso. 

 

Neste trabalho foi utilizado o método simplificado do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), que  trata de um método atuante através do estabelecimento de 

problemas que afetam determinadas comunidades e são mal estruturados, 

necessitando de intervenção. O PES possui quatro momentos, os quais são: 

explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). 

 

A base para a elaboração do plano de intervenção foi uma revisão de literatura nos 

bancos dedados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) bem como manuais do 

Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, Federação Internacional de 

Diabetes, além da diretriz brasileira de diabetes. Optou-se por utilizar como material, 

artigos científicos em língua portuguesa, e inglesa produzidos entre 2001 e 2019.  

 

Para a busca das publicações foram utilizados os seguintes descritores:  Diabetes 

Mellitus, Educação em Saúde e Atenção Primária em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 
 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Sistema Único de Saúde 

 

O Sistema único de Saúde (SUS) é uma importante conquista obtida por meio de 

Movimentos da Reforma Sanitária, durante as décadas de 70 e 80, que culminaram 

com a criação da Lei 8.080 de 1990, lei esta que regulamenta as ações e serviços 

direcionados à saúde (COSTA; MIRANDA, 2008). 

 

Garantido através da Constituição Federal de 1988, que em seu Art. Nº 196 rege 

que a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro e também é um dever do 

Estado, sendo este o responsável por garantir esse direito ao cidadão por meio de 

políticas públicas-sociais e econômicas, diminuição do risco dos agravos e doenças 

bem como a possibilidade da acessibilidade da população aos serviços de 

promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde e regulamentado pelas Leis 

Orgânicas de Saúde 8.080 e 8.142 de 1990 (BRASIL, 1990) 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui-se de um grande avanço para o 

fortalecimento e consolidação da Reforma Sanitária Brasileira ao longo de sua 

história. Entretanto, essas garantias e politicas têm enfrentado grandes desafios no 

tocante da implementação de uma metodologia de atenção integral à assistência, à 

saúde dos indivíduos, usuários dos serviços de saúde e comunidade em geral.  

(VASCONCELOS; GRILLO; SOARES, 2018).  

 

 Esse modelo de assistência pós-reforma legislativa e sanitária representada através 

do SUS buscou a consolidação dos conceitos e práticas entre os envolvidos no 

processo de atenção à saúde como acolhimento, humanização, acesso universal e 

integral da atenção e ainda por meio do vínculo entre as partes com o intuito do 

resgate da relação entre os sujeitos. (VASCONCELOS; GRILLO; SOARES, 2018).  

 

O SUS surgiu com a finalidade do aumento da qualidade e abrangência da 

assistência à saúde em todos os níveis da gestão pública do país. No entanto, a 

ordem do SUS se baseava na descentralização das ações através da 
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municipalização da saúde, com o intuito da universalidade, equidade e integralidade, 

sendo esses os três princípios fundamentais do SUS. Assim, na década de 90, a 

principal ação do SUS foi a implantação do PSF - Programa de Saúde da Família, 

mais tarde conhecido como Estratégia de Saúde da Família (REZENDE, 2008). 

 

A Estratégia de Saúde da Família é a mais importante forma de ação do SUS dentro 

da Atenção Primária em Saúde. Corresponde ao primeiro nível de assistência, sendo 

conhecida como a porta de entrada para o SUS. Além de ter esse papel do primeiro 

contato do SUS com o usuário, é também um contato mais próximo do usuário, onde 

o próprio sistema se faz presente dentro das comunidades, numa ação de ir de 

encontro ao usuário.  Outras características da ESF são a continuidade e a 

integralidade da atenção e coordenação da atenção dentro do próprio sistema. 

Sendo assim, tem-se uma perspectiva de APS acolhedora, resolutiva que avança na 

gestão e coordenação do cuidado do usuário na rede de atenção à saúde. 

(BANDEIRA et al., 2020) 

 

Com o avanço da ESF pelo território nacional, saindo de cerca de 2 mil equipes em 

1998 para pouco mais de 43 mil equipes no ano de 2018, atingindo cerca de 130 

milhões de brasileiros, o perfil de saúde da população vem se modificando com 

redução de internações por condições sensíveis à atenção primária e de mortes por 

causas preveníveis. No entanto, apesar dos resultados alcançados, a expansão de 

cobertura de APS no Brasil enfrenta diversas barreiras. Uma grande dificuldade é 

com relação a heterogeneidade na qualidade da atenção à saúde prestada nos 

serviços de APS pelos municípios brasileiros, de forma a limitar a capacidade de 

resposta a novos e antigos problemas de saúde que compõem o perfil sanitário 

brasileiro, caracterizado pela alta carga de doenças crônico-degenerativas, agravos 

de saúde mental, distúrbios alimentares, além de manutenção de doenças 

infecciosas e aumento na incidência de mortes violentas. (TASCA et al.,2020) 

 

O SUS ainda tem muito a evoluir e realizar, mas tem se mostrado um grande 

instrumento de mudança na história da saúde pública do Brasil, através da 

prestação de um serviço de saúde de qualidade, digno, humano, eficaz e universal. 

Com base nos princípios do SUS, questionamos o quanto o trabalho da equipe 

Saúde e Progresso tem respeitado a equidade. Da forma como o serviço é 
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organizado atualmente, a igualdade é muito mais presente do que a equidade. Os 

mesmos esforços têm sido direcionados a todos os pacientes, enquanto sabemos 

que a atenção, o esforço, o cuidado devem ser diretamente proporcionais a 

necessidade de cada indivíduo.  

 

5.2 Atenção Básica de Saúde e a Estratégia de Saúde da Família 

 

A Atenção Básica se caracteriza por um conjunto de ações de saúde que considera 

não apenas as particularidades individuais, mas também as coletivas. Essas ações 

tem como foco principal a promoção e proteção da saúde, mas também contemplam 

a prevenção de agravos, o diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 

saúde. Seu trabalho é desempenhado por equipes de trabalho direcionadas a 

populações de territórios bem delimitados, pelas quais assumem a responsabilidade, 

considerando todos os aspectos dinâmicos existente no território em que vivem 

essas populações. (BRASIL, 2007). 

 

Entre os fundamentos da Atenção Básica estão o acesso universal e continuo a 

serviços de saúde de qualidade, usar da interdisciplinaridade das equipes para, a 

partir de um planejamento, integrar ações programáticas e de demanda espontânea 

a fim de promover a saúde, prevenir agravos, tratar e reabilitar. Tais ações devem 

ser pensadas para desenvolver e fortalecer vínculos entre as equipes e a 

comunidade garantindo a continuidade das ações e a longitudinalidade do cuidado. 

(BRASIL, 2007). 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, a Estratégia Saúde da Família (ESF) busca 

promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir na redução dos 

fatores de risco. Devendo ter atenção integral, equânime e contínua, a ESF foi criada 

para ser a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo considerada 

parte fundamental da própria atenção básica de saúde. (BRASIL, 2007). 

 

É formada por equipes multidisciplinares, que mantém contato muito próximo com a 

população de uma determinada área. Esse contato próximo com o usuário permite 

que a equipe conheça a pessoa, a família e a vizinhança de forma ampla, em toda a 

sua complexidade. Sendo então possível identificar a realidade, as necessidades e 
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os agravos, para o planejamento de ações de caráter preventivo e de promoção de 

saúde. O resultado esperado é que cada vez mais problemas de saúde sejam 

resolvidos na Atenção Básica, pela ESF, sem a necessidade de intervenção em 

outros níveis de atenção. (BRASIL, 2007). 

 

Trazendo essas informações para o contexto do PSF Saúde e Progresso, vemos 

que trabalhamos sem planejamento, de forma desorganizada, que não tem sido 

eficiente para a solução de muitos dos problemas enfrentados. Aliada a falta de 

coordenação e planejamento, a equipe tem uma postura muito passiva diante das 

situações enfrentadas. Através dessa proposta de intervenção, a intenção é planejar 

e organizar o serviço, para aumentar nossa efetividade, assumindo uma postura 

mais proativa no que diz respeito a prevenção e promoção de saúde, através da 

integração do trabalho de toda a equipe.   

 

5.3 Diabetes Mellitus 

 

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica decorrente de distúrbio metabólico que 

leva a elevação persistente da glicemia. Pode acontecer por deficiência na produção 

de insulina pelo pâncreas, ou pela resistência do corpo a insulina por ele produzida. 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2019). 

 

Aproximadamente 72% dos diabéticos no mundo têm entre 20 e 64 anos, 352 

milhões de pessoas que estão em idade considerada produtiva. Já entre a 

população idosa, acima dos 65 anos, o número é de 111 milhões ou 27% do total de 

diabéticos. No Brasil, temos cerca de 16,8 milhões de diabéticos entre 20 e 79 anos, 

o que nos coloca na sexta posição do ranking mundial. (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2019). 

 

A DM e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) são responsáveis pela primeira causa 

de mortalidade e de hospitalizações no Sistema Único de Saúde (SUS). (SCHMIDT 

et al., 2011) 

 

A DM é considerada Condição Sensível à Atenção Primária, ou seja, existem 

evidências demonstrando que o manejo adequado deste problema ainda na Atenção 
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Básica evita hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares 

(ALFRADIQUE et al.,  2009). 

 

Das pessoas com DM, cerca de 50% desconhecem o fato de serem portadores 

desta doença. Esta informação é muito preocupante, pois o diagnóstico tardio 

contribui de forma significativa para que, no momento do diagnóstico, já tenhamos a 

presença de alterações micro e macrovasculares no organismo. (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2019). 

 

As complicações mais conhecidas da diabetes, são a retinopatia, nefropatia, 

neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica. 

Entretanto, recentemente, a diabetes tem sido relacionada direta ou indiretamente a 

agravos musculoesqueléticos, digestivos, cognitivos e na saúde mental, além de 

diversos tipos de câncer. (GREGG; SATTAR; ALI, 2016). 

 

Apesar do impacto, caracterizado por mortalidade prematura e menor qualidade de 

vida devido às complicações, a diabetes também impõe um impacto econômico 

significativo nos sistemas de saúde também para os próprios diabéticos e suas 

famílias. Estimativas de gastos em saúde devido ao diabetes evidenciam que o 

aumento foi considerável, passando de US $ 232 bilhões gastos em todo o mundo 

em 2007 para US $ 727 bilhões em 2017 para adultos de 20 a 79 anos. Em 2019, a 

IDF estimou que o total de gastos com saúde relacionados ao diabetes chegou a US 

$ 760 bilhões. Isso representa um aumento de 4,5% na estimativa de 2017. Em 

média, 19,4% dos gastos totais com saúde, na América Latina, foram alocados para 

diabetes. O custo dos cuidados relacionados ao diabetes é cerca de duas a três 

vezes superior aos dispensados a pacientes não diabéticos e está diretamente 

relacionado com a ocorrência de complicações crônicas (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2019). 

 

O tratamento da DM é fundamentado na adoção de hábitos de vida saudáveis, como 

uma alimentação adequada e bem equilibrada, prática de atividade física de forma 

regular, moderação no consumo de bebidas alcoólicas e abandono do hábito do 

tabagismo, podendo estar ou não presente o tratamento farmacológico (BRASIL, 

2013) 
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O controle da glicemia é essencial para o tratamento da DM. Um bom controle 

auxilia o paciente a manter-se assintomático e prevenir as complicações agudas e 

crônicas, promovendo a qualidade de vida e reduzindo a mortalidade. (BRASIL, 

2013). 

 

 O controle glicêmico pode ser monitorado por glicemias de jejum, pré-prandial 

(antes das refeições), pós-prandial (após as refeições) e pela hemoglobina glicada 

(HbA1c). O controle glicêmico mais estrito pode prevenir complicações crônicas e 

mortalidade. Redução dessas complicações pode ser obtida pelo controle glicêmico 

intensivo (HbA1c ≤ 7,0%) e pelo manejo dos demais fatores de risco 

cardiovasculares (BRASIL, 2013). 

  

Na realidade do PSF Saúde e Progresso, vários dessas complicações estão 

presentes, sendo as mais comuns as neuropatias, doença coronariana, 

cerebrovasculares e arterial periférica. Além dos óbitos decorrentes dessas 

complicações, temos também pacientes com grandes prejuízos na qualidade de vida 

devido a sequelas deixadas por essas complicações, o que impacta a saúde mental 

do paciente e dos familiares, compromete a renda familiar, aumenta os custos para o 

SUS. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Esse plano é referente ao problema priorizado “controle da diabetes”, para o qual se 

registra uma descrição do problema selecionado (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 “nó crítico”, a operação, projeto, os resultados esperados, os 

produtos esperados, os recursos necessários para a concretização das operações 

(cognitivos financeiros e políticos). Aplica-se a metodologia do Planejamento 

Estratégico Simplificado (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 
6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
 
Na unidade de Saúde e Progresso, estão cadastrados 197 pacientes com DM, 

destes 33 são domiciliados, sendo a maior parte em decorrência de sequelas de 

AVC (acidente vascular cerebral). Feridas crônicas de membros inferiores, são 

bastante frequentes, mas poucos casos evoluem para amputação. Não há pacientes 

em hemodiálise, e temos apenas 1 caso diagnosticado de retinopatia diabética. As 

principais causas de morte entre os pacientes diabéticos são o Infarto agudo do 

miocárdio e o AVC. Temos 35 pacientes em uso de insulinoterapia. Dos 197 

pacientes, apenas 103 passaram por consulta na unidade no último ano, o que 

corresponde a cerca de 52% dos pacientes. 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
 
O maior problema no enfrentamento da DM tem sido a falta de adesão ao 

tratamento, seja na parte de MEV ou até mesmo na parte medicamentosa. O uso da 

insulina é visto como um tabu, sendo que muitos pacientes têm medo de precisar 

usar essa forma de tratamento. Outro problema é a postura passiva da equipe frente 

ao problema, esperando a iniciativa do paciente em solicitar um agendamento de 

consulta. Então ao associar a falta de proatividade da equipe, em fazer busca ativa e 

organizar a demanda de acordo com a necessidade de cada paciente, à falta de 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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adesão ao tratamento por parte dos pacientes, temos uma situação que tende a 

piorar. 

É muito comum o paciente diabético associar a diabetes apenas ao consumo de 

açúcar, sendo uma das poucas orientações de MEV que é comumente adotada.  

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 
 

 Alimentação inadequada: é muito comum os pacientes diabéticos da 

comunidade do Centro associarem o açúcar à diabetes. No entanto o 

entendimento do conceito de carboidratos é muito pequeno. Além do mais a 

mudança no padrão alimentar onde o carboidrato é a base da alimentação 

tem sido bem difícil. 

 

 Sedentarismo: A prática regular de atividade física tem sido algo raro de se 

observar, principalmente a medida em que a idade avança a atividade física 

vai ficando cada vez menos frequente.  

 

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: Próprio Autor (2020)  

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “alimentação 

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

Família Saúde e Progresso, do município de Baependi, estado de Minas 

Gerais. 

Nó crítico 1 Alimentação inadequada 

6º passo: operação 

(operações)  

Melhorar na rotina da unidade de saúde a  orientação e 

divulgação das restrições alimentares para o paciente 

diabético 

6º passo: projeto Alimentação Saudável na Diabetes 

6º passo: resultados 

esperados 

Tornar mais claro o entendimento das restrições 

alimentares na diabetes e a importância dessa restrição no 

resultado do tratamento 

6º passo: produtos 

esperados 

Programa de educação em saúde com reuniões quinzenais 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo:  Informação atualizada sobre o tema 

Financeiro:  Não há necessidade 

Político:  Mobilização e adesão social 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Cognitivo:  não se aplica 

Político:  adesão social 

Financeiro: não se aplica 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

A unidade não dispõe de espaço para realização de 

educação em saúde na forma de reuniões, pois o espaço 

que temos fica fora da área de abrangência da unidade. 

Fica a cargo da equipe pensar em improvisar um local 

dentro da nossa área (praça pública) ou solicitar junto a 

gestão municipal a utilização de espaço comum do 

município (que fica fora da nossa área de atuação) 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médico, enfermeira, nutricionista, coordenadora da atenção 

básica serão os responsáveis, com dois meses para se 

iniciar o projeto, e a partir de então seguimento de forma 

continua quinzenalmente 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Avaliação dos pacientes sobre as ações, avaliação objetiva 

do controle glicêmico nos pacientes acompanhados, 

avaliação de mudanças na percepção de bem estar dos 

pacientes. 
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Fonte: Próprio Autor (2020)  

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

passo) sobre o nó crítico 2 relacionado ao problema “sedentarismo”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Saúde e 

Progresso, do município de Baependi, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Sedentarismo 

6º passo: operação 

(operações)  

Estimular a prática regular de atividade física, elaborar 

programa de educação continuada sobre práticas de vida 

saudável 

6º passo: projeto Olimpíadas da Saúde, Práticas de vida saudável 

6º passo: resultados 

esperados 

Melhorar a adesão na pratica regular de atividade física, 

melhorar o controle glicêmico, os níveis pressóricos arteriais, 

a capacidade cardiorrespiratória, redução das dores 

crônicas, redução da ansiedade e depressão. 

6º passo: produtos 

esperados 

Realização de jogos entre os pacientes das diferentes 

unidades de PSF, Programa de educação em saúde sobre 

práticas de vida saudável 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo:  programação e gerenciamento de todas as 
atividades 

Financeiro:  aluguel de material de esportivo, espaços para 
as atividades, medalhas, e certificados de participação. 

Político:  apoio da gestão municipal, de empresários locais, 
mobilização e participação social 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Cognitivo:  programação e gerenciamento de todas as 
atividades 

Político:  apoio da gestão municipal, de empresários locais, 
mobilização e participação social 

Financeiro:  aluguel de material de esportivo, espaços para 
as atividades, medalhas, e certificados de participação 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Por se tratar de um projeto grande, a participação e apoio da 

gestão municipal, principalmente na figura da secretaria de 

esportes e secretaria de saúde é fundamental. O principal 

recurso crítico, que pode inviabilizar o projeto é o financeiro. 

Divulgação em rádio, escolas, nas unidades de saúde. 

9º passo; 

acompanhamento do plano 

- responsáveis e prazos 

Secretário de saúde, secretário de esportes, coordenadora 

de atenção básica.  O projeto de jogos olímpicos deve ter 

duração de 1 mês, com atividades durante os finais de 

semana. Devendo levar de 3 a 5 meses de planejamento e 

organização. 

10º passo: gestão do 

plano: monitoramento e 

avaliação das ações 

Avaliação por parte da equipe organizadora (secretaria de 

saúde e secretaria de esporte) dos prazos e desenrolar das 

ações. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diabetes Mellitus tem sido um grande problema para os sistemas de saúde no 

mundo todo. Além de demandar recursos financeiros, demanda muito recurso 

humano de diferentes profissionais da área da saúde, consumindo tempo, ocupando 

vagas em hospitais, afastamentos do trabalho, aposentadorias precoces e redução 

drástica na qualidade de vida não só do doente, mas também de seus familiares. 

 

A ESF – Saúde Progresso tem como um de seus principais objetivos a redução do 

número de casos de doenças crônicas e também da redução de suas complicações. 

Devido a sua proximidade com o usuário, é através desse contato, mais direto que a 

ESF deve agir. Entendendo as particularidades de cada indivíduo, para focar na 

melhor abordagem e condução dos casos.  

 

Na comunidade do Centro, no município de Baependi, esses cuidados ficam muito 

dependentes do próprio paciente. Sendo que muitos pacientes eram negligenciados, 

pois existem falhas no seguimento, de forma que a atitude da equipe da unidade 

Saúde e Progresso tem sido muito passiva, frente a esse problema que é tão 

importante. 

 

Desta forma, é preciso pensar e agir de forma diferente, pois objetivamos resultados 

diferentes, muito melhores. Que modifiquem de forma positiva o curso da doença, de 

modo que impactem em melhoria importante da qualidade de vida da população. 

Pensando não só em aumentar o número de anos vividos, mas principalmente a 

qualidade desses anos vividos. Contrariando o dizer de que “sempre foi assim”, algo 

que é frequentemente dito por aqui, seja por parte da gestão municipal, seja por 

pacientes e até mesmo alguns integrantes da equipe de saúde, precisamos mudar 

as ações, para modificar os resultados.   

 

Esse projeto de intervenção vai de encontro com os princípios da atenção básica, de 

promover melhorias na vida da população de forma longitudinal, oferecendo a 

população um serviço voltado para as suas necessidades e bem estar. Se trata de 

um projeto com ações de baixa complexidade e baixo custo financeiro, mas que 

podem de fato modificar o curso de muitas vidas. 
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