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RESUMO 

Nos dias atuais, a discussão sobre Diabetes Mellitus entre os órgãos de saúde 
mundiais tornou-se algo substancial e obrigatório considerando as dimensões que o 
problema vem tomando ao longo dos anos em todos os países. Os dados são cada 
vez mais assombrosos, passando dos 285 milhões no ano de 2009 para 463 
milhões de pessoas entre 20 a 79 anos e mais 1,1 milhão de crianças e 
adolescentes com idade inferior a 20 anos vivendo com diabetes. Propor um plano 
de intervenção para prevenção da diabetes mellitus na comunidade assistida pela 
equipe da Unidade Básica de Saúde Mauro Jose Lima de Souza, no município de 
Xapuri, Acre é o objetivo deste estudo. A metodologia utilizada foi o Planejamento 
Estratégico Situacional, essa ferramenta metodológica consiste no desenvolvimento 
de um diagnóstico situacional dos problemas enfrentados pelos usuários de uma 
determinada localidade e considera, todos os aspectos ambientais, sociais e 
econômicos da comunidade. Após estabelecer a DM como ponto alvo do projeto de 
intervenção foi realizado uma pesquisa bibliográfica para conhecer o que os dados 
científicos atestam sobre a doença, suas causas, consequências e formas de 
prevenção e tratamento. Os nós críticos identificados na comunidade foram a falta 
de ações de conscientização, consumo excessivo de açúcar e gorduras e, falta de 
rastreamento da doença. A dimensão das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, 
como o diabetes vem aumentando substancialmente ao longo das últimas décadas, 
se tornando uma grande preocupação dos órgãos de saúde. 
 

Palavras-chave:  Diabetes Mellitus. Complicações do Diabetes. Atenção Primária à 
Saúde. 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Nowadays, the discussion about Diabetes Mellitus among global health agencies has 
become something substantial and mandatory considering the dimensions that the 
problem has taken over the years in all countries. The data is increasingly staggering, 
rising from 285 million in 2009 to 463 million people between 20 and 79 years of age 
and 1.1 million more children and adolescents under the age of 20 living with 
diabetes. To propose an intervention plan for the prevention of diabetes mellitus in 
the community assisted by the team from the Basic Health Unit Mauro José Lima de 
Souza, in the municipality of Xapuri, Acre is the objective of this study. The 
methodology used was the Situational Strategic Planning, this methodological tool 
consists of the development of a situational diagnosis of the problems faced by the 
users of a locality and considerations provided, all the environmental, social and 
economic aspects of the community. After establishing a DM as the target point of 
the intervention project, a bibliographic research was carried out to find out what the 
scientific data attest to about the disease, its causes, consequences and forms of 
prevention and treatment. We identified in the community were the lack of awareness 
actions, excessive consumption of sugar and fats and the lack of disease tracking. 
The dimension of Chronic Noncommunicable Diseases, such as diabetes, has been 
increasing over the last decades, becoming a major concern of health agencies. 

 
Keywords: Diabetes Mellitus. Complications of Diabetes. Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O território atualmente denominado por Xapuri começou a ser povoado no ano de 

1883, no encontro do Rio Xapuri com o Rio Acre, um ponto estratégico para escoar a 

produção de borracha e outros produtos explorados na região como, a castanha. 

Durante a Revolução Acreana as terras foram ocupadas por autoridades bolivianas, 

porém os brasileiros retomaram o território o que culminou no término da revolução e 

no estado Acre sendo anexado ao Brasil (IBGE, 2017a).  

 

Xapuri foi elevada à categoria de município no ano de 1905 e recebeu esse nome 

em homenagem a tribo indígena dos Xapurys. A cidade compreende uma área 

territorial de 5.347,467 km² e aproximadamente 19.596 habitantes, o que 

corresponde a uma densidade demográfica de 3,01 hab/km² (IBGE, 2017a).  

 

Um aspecto histórico marcante da cidade de Xapuri foi o movimento de resistência 

dos seringueiros contra o desmatamento dos seringais nativos. Os povos 

autodenominados ‘povos da floresta’, liderados por Chico Mendes conseguiram por 

meio de diversos conflitos a criação das reservas extrativistas do estado (IBGE, 

2017a). A figura 1 retrata as reuniões promovidas por Chico Mendes e os demais 

seringueiros da época.  

Figura 1. Chico Mendes reunido com os seringueiros em Xapuri 
 

 
Fonte: Brasil, 2014a 
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Iniciativas dos seringueiros foram substancias para a implementações das reservas 

extrativistas na região.  

 
As Reservas Extrativistas foram concebidas como territórios contínuos que 
não deveriam ser divididos, como ocorria com a reforma agrária 
convencional, de propriedade da União, para usufruto de comunidades com 
tradição no uso sustentável dos recursos naturais, por meio de contratos de 
concessão de uso, condicionados a planos de manejo dos recursos 
(ALLEGRETTI, 2008, p.47). 

 

Juntamente com as reservas extrativistas surgiu o movimento sustentável no estado 

do Acre, iniciativa do então governo de coligação político-partidária da Frente 

Popular que resultou na implementação de empreendimentos públicos e privados de 

caráter sustentável considerando as questões sociais e ambientais, bem como 

perspectiva econômica que enxerga a floresta como fonte de emprego e renda 

(PONTE, 2014).  

 

Figura 2. Casa de Chico Mendes 

 
Fonte: Brasil 2014b.  

 

A casa de Chico Mendes está localizada em Xapuri (Figura 2), onde o mesmo foi 

assassinado, em dezembro de 1988, após escapar de sucessivos atentados. 

Nos anos seguintes a cidade apresentou um crescimento significativo, por 

exemplo, entre os anos de 2000 a 2010, e a taxa de urbanização subiu de 
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47,17% para 64,20%, consequentemente a população rural reduziu de 52,83% 

para 35,80&. Além disso, a população geral cresceu 2,39% anualmente nesse 

mesmo período (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2010). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O sistema municipal de saúde de Xapuri conta com 11 estabelecimentos de saúde:  

• uma Secretaria Municipal de Saúde;  

• um Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica; 

• um Departamento de Endemias; 

• uma Farmácia Central;  

• uma Unidade de Fisioterapia;  

• cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2020 todos 

os estabelecimentos de gestão pública municipal são destinados a Atenção Primária 

à Saúde (APS). Os demais serviços são oferecidos pelo sistema estadual por meio 

dos seguintes pontos de atenção. 

• Hospital Epaminondas Jacome.  

• Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).  

• Ambulância UBS.  

 

1.3 Aspectos da comunidade  

 

O bairro Braga Sobrinho, também denominado Bairro Bolívia fica localizada às 

margens do Rio Acre e, um pouco distante do centro da cidade. Trata-se de um 

bairro grande, povoado principalmente por pessoas que migraram da Zona rural para 

a Zona Urbana em busca de melhores condições de vida e trabalho.  

 

As ruas do bairro são arborizadas e pavimentadas, porém estreitas. Os serviços de 

saneamento básico são praticamente inexistentes na comunidade, sendo realizada 

apenas a coleta regular de lixo. A maioria das residências são construídas em 
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madeira e, não possuem muros ou cercas. Além disso, não possuem sistema de 

esgotamento sanitário e abastecimento de água adequados.  

 

Vale ressaltar que se trata de uma região histórica que, teve papel importante no 

período da Revolução Acreana ao ser ocupada por soldados brasileiros pouco antes 

de vencerem o conflito com as tropas bolivianas.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Mauro Jose Lima de Souza 

 

Nos primórdios a UBS Mauro Jose Lima de Souza era apenas um ‘posto de saúde’, 

porém no ano de 2015 passou por uma reforma e ampliação para atender melhor os 

usuários e para abrigar a Equipe de Saúde da Família (eSF) responsável pela área 

de abrangência.  

 

Atualmente conta com uma infraestrutura satisfatória para prestar a assistência de 

qualidade a população de Xapuri, Acre. O quadro 1 apresenta os compartimentos da 

unidade e a quantidade dos mesmos.  

 

Quadro 1. Estrutura física da UBS Mauro Jose Lima de Souza, Xapuri, Acre.  

INSTALAÇÃO QUANTIDADE 

Clínica básica 01 

Clínica especializada 01 

Clínica indiferenciado 01 

Sala de curativos 01 

Sala de enfermagem 01 

Sala de imunização 01 

Sala de nebulização 01 

Fonte: Próprio autor (2020).  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Mauro Jose Lima de Souza da Unidade Básica de 

Saúde Mauro Jose Lima de Souza 
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A eSF Mauro Jose Lima de Souza foi ativada no ano de 2014 para prestar 

atendimento de saúde aos usuários da comunidade Braga Sobrinho, em Xapuri – 

Acre (CNES, 2020). No quadro 2 exibe a composição da equipe Mauro Jose Lima de 

Souza.  

 

Quadro 2. Composição da eSF Mauro Jose Lima de Souza, Xapuri, Acre.  

 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Médico 01 

Enfermeiro 01 

Técnico de enfermagem 03 

Agente comunitário de saúde (ACS) 06 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Mauro Jose Lima de Souza 

A UBS Mauro Jose Lima de Souza funciona de segunda-feira a sexta-feira, de 07:00 

horas às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas com atendimentos ambulatórias.  

 

1.7 O dia a dia da equipe Mauro Jose Lima de Souza 

 

A eSF Mauro Jose Lima de Souza realiza assistência de Atenção Básica à Saúde 

(ABS) por meio da atenção pautada nos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS) aos usuários da comunidade Braga Sobrinho. Essa assistência 

consiste em consultas médicas e de enfermagem, imunização, nebulização e 

pequenos procedimentos como, curativos e aplicação de injeções.  

 

Além disso, é responsabilidade da eSF realização ações/atividades de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde dos indivíduos por meio do primeiro contato e do 

estabelecimento do vínculo.  

 

A eSF não possui projetos de educação permanente em saúde, no entanto, a 

expectativa é que passe a implementar esse tipo de atividades ainda no ano de 

2020.  
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1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo)  

 

A estimativa rápida dos problemas se deu por meio de um diagnóstico situacional da 

área de cobertura da eSF Mauro Jose Lima de Souza, onde foram analisadas as 

principais dificuldades enfrentadas pelos moradores da comunidade Braga Sobrinho. 

Entre os problemas mais prevalentes foram destacados os seguintes.  

• Diabetes Mellitus (DM). 

• Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). 

• Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 

• Tabagismo.  

• Falta de Saneamento Básico Adequado.  

• Altos índices de gravidez na adolescência.  

 

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

(segundo passo) 

A seleção dos problemas prioritários está apresentada no quadro 3 considerando 

ordem de importância, urgência, capacidade de enfrentamento e priorização.  

Quadro 3. Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Mauro Jose Lima de Souza, 

Unidade Básica de Saúde Mauro Jose Lima de Souza, município de Xapuri, estado 

do Acre  

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

Seleção/ 
Priorização**** 

Diabetes Mellitus Alta 7 Parcial 1 

Hipertensão Arterial Sistêmica  Alta 7 Parcial  2 

Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica 

Alta 5 Parcial 3 

Tabagismo  Alta 5 Parcial  4 

Falta de Saneamento Básico 
Adequado  

Média 3 Fora 5 

Altos índices de gravidez na 
adolescência  

Média 3 Parcial  6 

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

 

Nos dias atuais, a discussão sobre DM entre os órgãos de saúde mundiais tornou-se 

algo substancial e obrigatório considerando as dimensões que o problema vem 

tomando ao longo dos anos em todos os países. Os dados são cada vez mais 

assombrosos, passando dos 285 milhões no ano de 2009 para 463 milhões de 

pessoas entre 20 a 79 anos e mais 1,1 milhão de crianças e adolescentes com idade 

inferior a 20 anos vivendo com diabetes (INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION, 2019). 

 

Não obstante, as estimativas para os anos seguintes são ainda mais preocupantes, 

pois em 2010 a International Diabetes Federation (2019) estabeleceu uma projeção 

global supondo que em 2025 teríamos 438 milhões de pessoas com diabetes, 

entretanto, aproximadamente 5 anos antes essa marca já foi atingida com um bônus 

de 25 milhões a mais. Essa mesma estimativa calcula que em 2030 chegará 578 

milhões de diabéticos e, 700 milhões em 2045. 

 

Diante de índices tão expressivos torna-se importante a abordagem da problemática 

em todos os pontos de atenção a saúde, especialmente nos serviços de APS onde 

devem ser desenvolvidas ações de prevenção a esse tipo de agravo à saúde. Tendo 

em vista que, a realidade da comunidade Braga Sobrinho reflete aos números 

indicados nos estudos sobre a DM, esse plano de intervenção se justifica na 

necessidade de estabelecer medidas e mecanismos de combate a incidência e a 

prevalência da DM entre os usuários da comunidade Braga Sobrinho – assistida 

pela eSF Mauro Jose Lima de Souza no município de Xapuri, Acre.  
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2 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Propor um plano de intervenção para prevenção da DM na comunidade assistida 

pela equipe da UBS Mauro Jose Lima de Souza, no município de Xapuri, Acre.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Propor atividades/ações coletivas de cunho educacional com orientações de formas 

de prevenção e tratamento sobre a DM.  

 

Implantar grupos operativos voltado para doenças crônicas na UBS Mauro Jose 

Lima De Souza.  

 

Estimular a adoção de hábitos de vida saudáveis desde a infância.  

 

 

 

 
 



21 
 

 
 

4 METODOLOGIA 

 

 A metodologia utilizada foi o Planejamento Estratégico Situacional (PES). Essa 

ferramenta metodológica consiste no desenvolvimento de um diagnóstico situacional 

dos problemas enfrentados pelos usuários de uma determinada localidade e 

considera, todos os aspectos ambientais, sociais e econômicos da comunidade 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS; 2018). 

 

Para produzir o diagnóstico situacional o mecanismo de pesquisa ideal é a 

estimativa rápida dos problemas, definida por Faria, Campos e Santos (2018, p. 35) 

da seguinte maneira: 

A Estimativa Rápida constitui um modo de se obter informações sobre um 
conjunto de problemas e dos recursos potenciais para o seu enfrentamento, 
num curto período de tempo e sem altos gastos, constituindo importante 
ferramenta para apoiar um processo de planejamento participativo. Seu 
objetivo é envolver a população na identificação das suas necessidades e 
problemas e também os atores sociais - autoridades municipais, 
organizações governamentais e não governamentais, etc. - que controlam 
recursos para o enfrentamento dos problemas. 

 

A conclusão que se chegou com o diagnóstico foi que entre os principais problemas 

enfrentados pela comunidade o de maior destaque foi a DM. Após estabelecer a DM 

como ponto alvo do projeto de intervenção foi realizado uma pesquisa bibliográfica 

para conhecer o que os dados científicos atestam sobre a doença, suas causas, 

consequências e formas de prevenção e tratamento. Os descritores utilizados foram 

Diabetes Mellitus, Complicações do Diabetes e Atenção Primária à Saúde e, a 

investigação foi feita por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e documentos e manuais do Ministério da Saúde 

(MS).  

 

A estruturação do texto seguiu as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e as determinações do módulo de iniciação a metodologia 

(CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2018).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1 A conjuntura da Diabetes no mundo 

 

A 9º edição do Atlas de Diabetes da International Diabetes Federation (IDF) aponta 

que existem aproximadamente 463 milhões de adultos vivendo com DM em todo o 

mundo. Esse número mais que triplicou em duas décadas colocando a essa doença 

como um dos principais problemas de saúde da atualidade (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2019).  

 

Em 2000, a estimativa global de adultos com diabetes era de 151 milhões. 
Em 2009, havia crescido 88% para 285 milhões. Hoje, calculamos que 9,3% 
dos adultos de 20 a 79 anos - assombrosos 463 milhões de pessoas - vivem 
com diabetes. Outros 1,1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 

20 anos vivem com diabetes tipo 1 (INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION, 2019, s.p). 
 

Além disso, a estimativa para o ano de 2025 era de 438 milhões de indivíduos com 

DM, porém essa projeção foi superada em 25 milhões de indivíduos cinco anos 

antes do esperado, gerando uma preocupação ainda maior com as estimativas para 

os próximos anos. Entre os países com maior índice de DM, o Brasil ocupa o 5º 

lugar e, em relação a América Latina se posiciona-se em 1º lugar com uma 

incidência de um em cada nove indivíduos (INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION, 2019). 

Só no Brasil, entre 2006 e 2016, segundo o Ministério da Saúde, houve um 
aumento de 60% no diagnóstico da doença, e seu custo deve dobrar até 
2030 – chegando a US$ 97 bilhões, em estimativas mais conservadoras, ou 
até US$ 123 bilhões (R$ 406 bilhões), em um pior cenário. No país, o 
diagnóstico passou de 5,5% da população para 8,9%, e o desafio passa 
pela falta de controle glicêmico dos pacientes: 50% dos diabéticos 
desconhecem o diagnóstico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES 
CLÍNICAS, 2018, s.p). 

 

Atualmente os gastos públicos com DM é de aproximadamente R$ 100 bilhões por 

ano com diagnósticos e tratamento, são muitas pessoas com a doença e o custo da 

insulina e de outros medicamentos utilizados apresentam preços altíssimos. A 

Farmácia Popular fornece aos usuários do SUS algumas opções de tratamento, 

principalmente medicamentos genéricos orais para indivíduos com diabetes tipo 2, 

entretanto os investimentos em saúde nesse cenário são insuficientes (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS, 2018, s.p).  
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5.2 Diabetes Mellitus: causas, complicações e tratamento 

 

A DM é caracterizada pela baixa produção de insulina ou má absorção da mesma 

pelo organismo. A insulina é um hormônio responsável por regular a glicose no 

sangue e garantir energia para corpo de indivíduo. Essa doença pode resultar em 

aumento da glicemia e, consequentemente complicações no coração, nas artérias, 

nos olhos, nos rins e nos nervos. Em situações extremas a diabetes também pode 

levar a óbito (BRASIL, 2017b).  

A insulina, um hormônio secretado pelo pâncreas (um órgão que fica atrás 
do estômago que também produz enzimas digestivas), controla a 
quantidade de glicose no sangue. A glicose na corrente sanguínea estimula 
o pâncreas a produzir insulina. A insulina ajuda a transportar a glicose do 
sangue para dentro das células. Logo que esteja dentro das células, a 
glicose se converte em energia, que é imediatamente utilizada, ou é 
armazenada na forma de gordura ou glicogênio até que seja necessária 
(BRUTSAERT, 2019, s.p). 

 

Os principais sintomas que indicam a glicose elevada são aumento da sede, fome e 

da micção. Todos esses aspectos estão interligados, pois quando o nível de glicose 

na urina está alto, os rins exigem mais água para diluir essa glicose, assim os rins 

produzem uma maior quantidade de urina fazendo com que os indivíduos precisem 

urinar com maior frequência e em maior volume. Além disso, a micção excessiva 

gera sede e a perda de calorias ao urinar faz com que a pessoa perca peso e, 

consequentemente sinta bastante fome (BRUTSAERT, 2019a).  

 

Em se tratando das complicações do DM, pode-se atribuir a maioria delas a 

problemas nos vasos sanguíneos. Os altos níveis glicêmicos em grandes intervalos 

de tempo fazem com que os vasos sanguíneos estreitem e, esse estreitamento 

resulta na redução do fluxo de sangue para os órgãos do corpo ocasionando graves 

problemas (BRUTSAERT, 2019b). No decorrer do tempo pode: 

[...] danificar o coração, o cérebro, as pernas, os olhos, os rins, os nervos e 
a pele, e resultar em angina, insuficiência cardíaca, acidentes vasculares 
cerebrais, cãibras nas pernas ao caminhar (claudicação), visão prejudicada, 
doença renal crônica, danos aos nervos (neuropatia) e ulcerações da pele 
(BRUTSAERT, 2019b, s.p). 

 

Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento do DM além da 

predisposição genética, entre eles ausência de hábitos saudáveis, sobrepeso, 

colesterol alto, pressão alta, doença renal crônica, diabetes gestacional, síndrome 
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de ovários policísticos, diagnóstico de distúrbios psiquiátricos (esquizofrenia, 

depressão, transtorno bipolar), apneia do sono e uso de medicamentos da classe 

dos glicocorticoides (BRASIL, 2017b). 

 

Em alguns casos, os níveis da glicose no organismo podem ser controlados apenas 

com cuidados com alimentação e prática de exercícios físicos regularmente, 

entretanto se não for o caso se faz necessário a utilização de medicamentos. O 

fármaco a ser usado vai ser determinado pelo tipo de DM e pelo nível de glicose no 

sangue do indivíduo (MANUAL'S EDITORIAL STAFF, 2019). Existem casos em que 

só se consegue o controle glicêmico por meio de injeções de insulina e, a frequência 

que a mesma deve ser administrada é determinada pela quantidade que o 

organismo ainda consegue produzir e de como o médico pretende controlar o nível 

glicêmico do paciente. Vale ressaltar que algumas pessoas necessitam de um 

tratamento articulado com insulina e outros medicamentos (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2019).  

 

5.3 A importância do desempenho da Atenção Primária a Saúde no combate a 

Diabetes Mellitus   

 

O DM é um problema de saúde passível de intervenção na APS e alguns estudos 

mostram que o bom manejo da doença a nível básico pode evitar diversas 

hospitalizações, complicações cardiovasculares e cerebrovasculares. A abordagem 

dessa DM na APS deve seguir rigorosamente os princípios e diretrizes do SUS, isto 

é, além de atuar como porta de entrada para a Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

precisa implementar a coordenação do acuidade, promover atenção integral e de 

qualidade de forma igualitária para todos os usuários (BORGES; LACERDA; 2018).  

 

A atuação dos profissionais de saúde consiste principalmente em ações de 

rastreamento de usuários com alto risco de desenvolver DM e assim, orientar quanto 

aos cuidados preventivos, também é necessário identificar os usuários que já tem 

DM, mas tem conhecimento de sua condição, com o objetivo de  promover o 

tratamento precoce da doença (BRASIL, 2013).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Levando em conta a relevância do problema priorizado “Diabetes Mellitus” esse 

plano de intervenção busca fomentar medidas de prevenção e combate ao agravo 

selecionado. Para tanto foi realizada uma descrição e explicação do problema 

principal e, uma apuração dos nós críticos associados. Afim de acentuar as 

operações preconizadas pelo plano foram descritos cada nó crítico em quadros onde 

são definidos os projetos, os resultados esperados, os produtos esperados, e os 

recursos necessários para a concretização das operações. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

A DM é um agravo a saúde de natureza crônica que afeta milhões de pessoas em 

todo o mundo, e afeta diretamente a qualidade de vida dos indivíduos acometidos 

com a mesma, tendo em vista suas implicações na produtividade e rendimento.  

“Globalmente, 11,3% das mortes são devido ao diabetes. Quase metade dessas 

mortes ocorre em pessoas com menos de 60 anos de idade” (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2019, s.p). 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A ESF Mauro Jose Lima de Souza recebe diariamente muitos usuários com 

diagnostico de DM ou que apresentam sintomas alusivos a esse agravo. A maioria 

desses são idosos e possuem outras doenças crônicas como, HAS, DPOC e 

insuficiência renal.  

 

Pensando no bem-estar desses usuários a ESF busca realizar um acompanhamento 

adequado pautado na escuta qualificada e nos acolhimentos dos que necessitam 

dessa atenção especial. Entretanto, em muitas situações a equipe se depara com 

dificuldades para realizar atividades e ações destinadas a esse público, um dos 

maiores é pouca disponibilidade de tempo devido a grandes demandas de usuários 

que chegam a UBS com outros problemas o que, acaba reduzindo o tempo que a 

ESF deveria destinar ao cuidado de pacientes diabéticos.  
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6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Os nós críticos identificados na comunidade foram a falta de ações de 

conscientização, consumo excessivo de açúcar e gorduras e, falta de rastreamento 

da doença.    

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

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Diabetes Mellitus”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família  Mauro Jose Lima 

de Souza  Mauro Jose Lima de Souza, do município Xapuri, estado do Acre 

Nó crítico 1 A falta de ações de conscientização 

6º passo: operação 

(operações)  

Realizar de forma continua ações de conscientização sobre a 

prevenção do DM, as complicações que podem ocorrer e os 

tratamentos  

6º passo: projeto  Diabetes: da prevenção ao tratamento 

6º passo: resultados 

esperados 

Espera-se conscientizar os usuários da comunidade sobre 

mecanismos preventivos da DM e os tratamentos disponíveis  

6º passo: produtos esperados Grupos operativos, palestras, campanhas publicitárias em rádios 

e manuais/folder impressos para distribuição. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Profissionais para coordenar o grupo operativo 

Financeiro: Custeio da campanha no rádio e para impressão dos 

materiais impressos 

Político: Articulação com instituições sociais para realização das 

palestras  

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Financeiro:  Custeio da campanha no rádio e para impressão dos 

materiais impressos 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Os recursos críticos serão controlados pela eSF da UBS, mais 
especificamente pelo coordenador; 

Solicitar por meio de ofícios os recursos financeiros para custeio 
das ações;  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

O acompanhamento do plano será gerenciado pelo coordenador 
da eSF que terá 12 meses para implementação da proposta 

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

Relatórios ao fim de cada ação 
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Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

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

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família  Mauro Jose Lima 

de Souza  Mauro Jose Lima de Souza, do município Xapuri, estado do Acre 

Nó crítico 2 Consumo excessivo de açúcares e gorduras 

6º passo: operação 

(operações)  

Enfatizar a importância de uma educação alimentar baseada em 

alimentos saudáveis, estimular a redução do consumo de 

açucares e remover alimentos ricos em gorduras.  

6º passo: projeto Alimente-se bem! 

6º passo: resultados 

esperados 

A expectativa é que os usuários assistidos pela equipe de 

profissionais sejam instruídos a adoção de uma alimentação 

saudável, sem consumo excessivo de açúcar e gorduras.  

6º passo: produtos esperados Acompanhamento nutricional periódico, cartilhas de orientação, 

palestras e visitas domiciliares com o médico e enfermeiro.  

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Profissionais especializados em nutrição, conteúdo 

para a composição das cartilhas... 

Financeiro: Recursos para confecção das cartilhas.  

Político: Articulação entre os setores para organização de 

palestras em locais oportunos.  

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: Profissionais especializados em nutrição, conteúdo 

para a composição das cartilhas... 

Financeiro: Recursos para confecção das cartilhas.  

Político: Articulação entre os setores para organização de 

palestras em locais oportunos. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Os recursos críticos serão controlados pela eSF da UBS, mais 
especificamente pelo coordenador; 

Solicitar por meio de ofícios os recursos financeiros para 
confecção de materiais; 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

O acompanhamento do plano será gerenciado pelo coordenador 
da eSF que terá 12 meses para implementação da proposta 

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

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

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Diabetes Mellitus”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família  Mauro Jose Lima 

de Souza  Mauro Jose Lima de Souza, do município Xapuri, estado do Acre 

Nó crítico 3 A falta de rastreamento da doença 

6º passo: operação 

(operações)  

Realizar o rastreamento da DM em todos os usuários sob 

responsabilidade da equipe, tendo em vista que boa parte das 

pessoas não tem conhecimento de sua condição de saúde até 

apresentar sintomas mais agressivos 

6º passo: projeto Rastreamento: uma estratégia de cuidado eficiente 

6º passo: resultados 

esperados 

Objetiva-se identificar pacientes com DM que não sabem que 

possuem a doença, para que possam iniciar o processo de 

controle da condição crônica e viver normalmente sem grandes 

complicações 

6º passo: produtos esperados Medir a glicemia capilar dos usuários que procurem a UBS para 

consultas;  

Parceria com os ACS na busca ativa de usuários com DM;  

6º passo: recursos 

necessários 

Político: Disponibilização de glicômetro para realização dos testes 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

Político: Disponibilização de glicômetro para realização dos testes 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Os recursos críticos serão controlados pela eSF da UBS, mais 
especificamente pelo coordenador; 

Requisitar da Secretária de Saúde municipal a disponibilização 
em quantidade suficiente de glicômetros para realizar o 
rastreamento na comunidade 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

O acompanhamento do plano será gerenciado pelo coordenador 
da eSF que terá 12 meses para implementação da proposta 

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

O monitoramento e avaliação do serão feitas nas reuniões 
mensais da eSF, onde podem ser verificados os avanços e as 
dificuldades encontradas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dimensão do problema que é as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

vem aumento substancialmente ao longo das últimas décadas, se tornando uma 

grande preocupação dos órgãos de saúde. A DM é uma dessas doenças que possui 

maior destaque, tendo em vista as complicações acarretadas e as grandes taxas de 

mortalidade atribuídas a ela.  

 

Logo se faz necessário a implementação de medidas preventivas que visem reduzir 

o número de pessoas com esse agravo à saúde, bem como capacitar os 

profissionais no manejo da doença para que o paciente acometido consiga 

estabelecer qualidade de vida e prolongar seus anos de vida.  
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