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RESUMO

O objetivo deste estudo é propor formas de melhoria da adesão ao tratamento
comportamental e medicamentoso do diabetes no município de Dom Cavati, Minas
Gerais. Uma considerável parte dos pacientes é indisciplinada quanto à adoção tanto de
práticas saudáveis, que provavelmente resultariam em um melhor controle da doença,
assim como à adoção da terapia medicamentosa. A diabetes é uma das morbidades de
maior prevalência na saúde do adulto e contribui de forma direta para o
desenvolvimento de doenças vasculares (maior causa de mortes no Brasil). Sendo assim
é indispensável uma racionalização e problematização da questão da adesão à terapia
correta, que evita a progressão da doença e seus agravos. O diabetes mellitus tipo 2 é
uma importante doença crônica na atualidade estando ligada a fatores como
sedentarismo, obesidade, envelhecimento com crescimento contínuo em todo o mundo.
Utilizou-se a metodologia utilizada do Planejamento Estratégico Situacional para
intervenção sobre o problema prioritário “falta de adesão por relevante parte dos
pacientes ao tratamento comportamental e medicamentoso no diabetes mellitus”. Para a
apresentação de plano de ação, foram escolhidos cinco nós críticos: (1) “falta de
orientação por parte dos pacientes sobre a doença e como a adesão comportamental e
medicamentosa ao tratamento proposto poderia melhorar a qualidade de vida”, (2)
“difusão de crenças populares”, (3) “não aderência à dieta proposta”, (4) “dificuldade
dos profissionais em acolher o paciente e esclarecer sobre suas dúvidas”, e (5) “ausência
da prática de atividades físicas”. A execução deste projeto visa reduzir a mortalidade e
as complicações crônicas devido ao mau controle do diabetes mellitus na população de
Dom Cavati, Minas Gerais, assim como o emprego de ações para melhoria da adesão ao
tratamento e para o adequado controle glicêmico do diabetes através de ação médica em
conjunto com uma equipe multidisciplinar estruturada.

Palavras-chave: Diabetes. Comportamental. Medicamentoso. Doenças vasculares.
Saúde do adulto.

ABSTRACT

The objective of this study is to propose ways of improving adherence to the behavioral
and medication treatment of diabetes in the city of Dom Cavati, state of Minas Gerais,
Brazil. A considerable proportion of the patients are undisciplined in adopting both
healthy practices, which would probably result in better disease control, as well as the
adoption of a correct drug therapy. Diabetes is one of the most prevalent morbidities in
adult health and contributes directly to the development of vascular diseases (the
leading cause of death in Brazil). Therefore, it is essential to rationalize and
problematize the issue of adherence to the correct therapy, which avoids the progression
of the disease and its consequences. Type 2 diabetes mellitus is an important chronic
disease currently being linked to factors such as sedentary lifestyle, obesity, aging with
continuous growth around the world. The Situational Strategic Planning was used to
intervene on the priority problem "lack of adherence by relevant part of the patients to
the behavioral and drug treatment in diabetes mellitus". For the presentation of the
action plan, five critical nodes were chosen: (1) "lack of guidance on the part of the
patients about the disease and how the behavioral and drug adherence to the proposed
treatment could improve the quality of life" diffusion of popular beliefs", (3)" nonadherence to the proposed diet", (4)" difficulty of professionals in welcoming the
patient and clarifying their doubts ", and (5)" absence of physical activity". The
execution of this project aims to reduce mortality and chronic complications due to poor
control of diabetes mellitus in the population of Dom Cavati, Minas Gerais, as well as
the use of actions to improve compliance with treatment and adequate glycemic control
of diabetes through with a multidisciplinary team.

Keywords: Diabetes. Behavioral. Medication. Vascular Diseases. Adult Health.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2016) o Diabetes Mellitus (DM) é uma
epidemia em curso e a tendência é o aumento da doença em todo o mundo devido
fatores como o envelhecimento da população, urbanização, predomínio de sobrepeso,
obesidade e sedentarismo. Consiste em um grupo de transtornos metabólicos de causas
distintas, que tem em comum a hiperglicemia devido a defeitos na secreção e/ou ação da
insulina.
A doença passou a ter um maior destaque devido sua grande incidência e está associada
a fatores como dislipidemia, disfunção endotelial e hipertensão arterial sistêmica. É uma
condição inerente à Atenção Básica, pois, seu adequado manejo na Atenção Primária
evita potenciais exonerações relativas a hospitalizações e evita complicações diversas,
tanto cardiovasculares, como cerebrovasculares, que potencialmente podem levar a
morte.
Um dado curioso relativo a pesquisas mostra que 7,5% das pessoas que têm até 8 anos
de estudo possuem diabetes, taxa que cai para 3,7% das pessoas com mais de 12 anos de
estudo, essa desigualdade é superior a 50%. Esse fato aponta para uma maior
compreensão e prevenção da gênese da doença por pessoas de maior escolaridade. Sua
incidência aumenta com a idade da população. Outro dado determinado foi que 21,6 %
dos brasileiros com idade superior a 65 anos disseram ter a doença enquanto a
prevalência entre pessoas na faixa de 18 a 24 anos foi de apenas 0,6% (BRASIL, 2011).
O diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica, em conjunto, lideram o ranking de
mortalidade e hospitalizações no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2013).
Todo Programa de Saúde da Família (PSF) enfrenta constantes problemas que precisam
ser resolvidos. O PSF Centro de Dom Cavati apresenta alguns problemas que
necessitam ser revistos e sanados brevemente. Deve-se melhorar o método de triagem,
pois muitas vezes os pacientes não têm real necessidade de consulta médica. Alguns
pacientes procuram consultas para pessoas que não estão presentes ou mesmo para
animais, assim, uma triagem adequada é algo fundamental. Os profissionais que fazem
o acolhimento devem ser mais bem capacitados nesse sentido.
Antigamente, havia um carro à disposição do PSF Centro, sendo que agora, a unidade
está sem veículo, o que tem inviabilizado as visitas rurais e a assistência médica dessa
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população que muitas vezes se restringe à Unidade Básica de Saúde (UBS). Esse é um
problema que exige resolução.
Adicionalmente, uma das microáreas está sem agente comunitário de saúde (ACS),
outro problema que merece resolução imediata para evitar prejuízo à população, pois o
agente comunitário é um porta voz da comunidade.
Um grave problema de saúde relacionado à insônia é o uso indiscriminado de
benzodiazepínicos, em boa parte devido seu baixo custo, sendo essa uma realidade
muito forte em Dom Cavati, assim como em grande parte do país.
A população idosa é a que tem o maior número de consultas sendo que o diabetes
mellitus e a hipertensão arterial sistêmica são as doenças de maior prevalência no
atendimento. Outras doenças com prevalência equivalente, que acometem também
outras faixas etárias na mesma proporção, são a ansiedade generalizada e a insônia. A
prevalência de insônia na população mundial varia entre 10 e 20% pela análise de
diversos estudos, sendo os distúrbios do sono tão comuns como a asma e o diabetes
(SOUZA; REIMÃO, 2004).

1.1 BREVES INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO DOM CAVATI
Dom Cavati é um município que pertence à região Leste de Minas Gerais, localiza-se a
280 km da capital Belo Horizonte. O último censo populacional foi feito em 2010 e
apontou uma população de 5209 habitantes, sendo a população estimada para 2018 de
5.097 habitantes. Tem como municípios limítrofes Tarumirim, São João do Oriente e
Inhapim. O Rio Caratinga é o principal rio da região (IBGE, 2017).
O município teve sua origem às margens da BR 116 (Rio-Bahia), sendo utilizado como
ponto de parada, descanso e abastecimento de caminhoneiros. Essa aglomeração
populacional teve início na década de 1940, virando distrito da cidade de Inhapim em
27 de dezembro de 1948, nessa época já tinha o nome de Dom Cavati homenageando
Dom João Batista Cavatti, bispo de Caratinga, diocese que comandava a paróquia local.
Com a Lei nº 2.764, promulgada em 30 de dezembro de 1962, Dom Cavati emancipouse como município (IBGE, 2017).
A cidade situa se no entorno da Serra da Caratinga, com relevo irregular, 70%
montanhoso. Em decorrência, a atividade econômica central da região é a pecuária,
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pois, o solo não é muito propício para a agricultura, que tem destaque apenas como
subsistência (IBGE, 2010).

1.2 O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
O município possui quatro unidades básicas de saúde, sendo todas elas com
características ambulatoriais. Além disso, alguns médicos especialistas atendem em
determinados dias da semana. O município conta com pediatra, ginecologista e obstetra,
psiquiatra, gastroenterologista, geriatra e às sextas feiras são realizadas pequenas
cirurgias. Os exames são realizados por laboratórios de Inhapim devido Dom Cavati não
possuir esse tipo de serviço.
Os casos de emergência em Dom Cavati são encaminhados para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Ipatinga (Dom Cavati faz parte da macrorregião de Ipatinga),
sendo os casos de internação encaminhados para o Hospital Márcio Cunha de Ipatinga.
As emergências, algumas vezes, são encaminhadas para o Hospital São Sebastião de
Inhapim, devido sua maior proximidade de Dom Cavati pois Ipatinga é mais distante da
cidade.
“A assistência farmacêutica engloba um conjunto de ações voltadas à promoção,
proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento
como insumo essencial, visando seu acesso e uso racional” (BRASIL, 2004 apud
BRASIL, 2007, p.18). Essa atenção é realizada pelo município, que conta com
farmacêutico que administra uma farmácia na qual são distribuídos medicamentos
gratuitos à população. Ainda há falta de medicamentos em estoque, o que dificulta o
tratamento de algumas doenças. Para a Fundação Oswaldo Cruz
[...] No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e
promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção
de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda
diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização,
epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e situação de saúde
das populações, ambiente e saúde e processo de trabalho (FUNDAÇÃO
OSWALDO CRUZ, 2018, online).

A vigilância em saúde é monitorada no município pelo coordenador da atenção
primária, que divide o trabalho e delega função a cada referência técnica. Toda equipe é
responsável em colaborar para que essa vigilância aconteça.
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Os pontos de atenção se relacionam através de referência e contrarreferência, através de
reuniões ou redes sociais. Às vezes ocorre interação entre os coordenadores que
repassam as informações dos serviços.
O município conta com o consórcio de saúde chamado CIDES-Leste (Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas) localizado
em Caratinga. Consiste em uma associação de cidades do Leste Mineiro que visa ofertar
médicos especialistas, assim como exames especializados, promovendo assim a média
complexidade (PREFEITURA DE CARATINGA, 2017).

1.3 A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO, SEU TERRITÓRIO E SUA
POPULAÇÃO
A equipe de saúde da família ESF Centro tem papel de destaque no município devido
cobrir a maior parcela da população, sendo que conta atualmente com seis agentes
comunitários de saúde responsáveis por sete microáreas. Um dos agentes começou a
trabalhar em outro emprego fazendo a microárea 6 ficar sem cobertura. A microárea 1
tem 212 famílias cadastradas; a microárea 2 tem 170 famílias cadastradas; a microárea 3
tem 147 famílias cadastradas; a microárea 4 tem 179 famílias cadastradas; a microárea 5
tem 189 famílias cadastradas; a microárea 6 tem 151 famílias cadastradas; a microárea 7
tem 120 famílias cadastradas sendo que abrange toda a população rural, as demais
microáreas são urbanas.
A unidade Saúde da Família Centro desempenha papel fundamental na busca ativa das
famílias proporcionando ações de prevenção e promoção da saúde. A população adscrita
é beneficiada diariamente com uma equipe multiprofissional que atende de forma
humanizada e integral. Na saúde da mulher várias ações são feitas como coleta de
exame preventivo do colo do útero (citopatológico), realização de mamografias e prénatal. Uma vez por semana são feitas consultas de puericultura na qual as crianças
passam por avaliação médica que obtém medidas antropométricas visando o
acompanhamento do desenvolvimento físico. O desenvolvimento neuropsicomotor, da
mesma forma, é acompanhado. As crianças também são consultadas por dentista e
nutricionista.
Os grupos operativos Hiperdia (Hipertensão/Diabetes) se reúnem uma vez por semana
com o médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e equipe Núcleo de Apoio à Saúde
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da Família (NASF) para uma abordagem multidisciplinar de consultas e palestras sobre
o enfrentamento das doenças. A caminhada da melhor idade acontece duas vezes por
semana saindo do PSF Centro, possui um orientador físico que desenvolve e acompanha
a atividade dos idosos.
O imóvel de funcionamento do PSF é adequado para suas atividades sendo composto
por recepção, banheiros, sala de atendimento médico, sala de atendimento da
enfermagem, sala da pré-consulta, sala de repouso com leitos, sala de reunião e das
Agentes Comunitárias de Saúde, sala da equipe NASF, banheiro para funcionários,
cozinha e lavanderia.
Dom Cavati conta com duas equipes de Saúde da Família sendo que seu alcance atinge
100% da população. Cada equipe é composta basicamente por médico generalista,
enfermeiro, técnico em enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentista e técnico
em saúde bucal (BRASIL, 2000).

1.4 ESTIMATIVA RÁPIDA: PROBLEMAS DE SAÚDE DO TERRITÓRIO E DA
COMUNIDADE (PRIMEIRO PASSO)
Toda comunidade terá doenças mais prevalentes em resposta à própria genética ou em
resposta a hábitos comportamentais. Dom Cavati é uma típica cidade do interior mineiro
onde a vida é calma e pacata. Não havendo tantos problemas relacionados a stress e
depressão como em grandes centros. Mas os problemas crônicos de saúde relacionados
à idade estão presentes em demasia: a hipertensão e o diabetes mellitus encabeçam a
lista de doenças nesse sentido. São as doenças mais prevalentes da comunidade assim
como a insônia e a ansiedade generalizada. Um grande mal da sociedade contemporânea
é o uso indiscriminado de benzodiazepínicos para insônia, muitas vezes, devido seu
baixo custo e no caso de Dom Cavati, também devido ser fornecido gratuitamente pela
farmacinha que doa remédios à população. Recentemente, em uso estudo caso-controle,
o uso de benzodiazepínicos foi associado a risco aumentado de desenvolvimento de
Alzheimer (BILLIOTI et al., 2014).

1.5 PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS (SEGUNDO PASSO)
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Os problemas que deveriam ser priorizados e sanados atualmente se referem ao
funcionamento do PSF Centro. Deve-se melhorar o sistema de triagem para facilitar a
necessidade de avaliação médica de pacientes que realmente necessitam de tal
avaliação. Por exemplo, apesar de estarmos numa ESF, algumas vezes, aparecem
pacientes querendo consulta para animais, como consulta para gato ou consulta para
galinhas. Geralmente querem a prescrição de algum antibiótico. Um sistema de triagem
adequado iria orientar melhor a população sem ocupar a vaga de uma consulta para
aquele paciente necessitado.
Quanto ao uso frequente de benzodiazepínicos deve-se realizar a prescrição para
pacientes com real necessidade e promover medidas para diminuição no uso de tais
substâncias, como por exemplo com medidas anti-estresse não farmacológicas, e
melhorar a orientação da população sobre possíveis efeitos deletérios de tais drogas a
longo prazo.
A falta de cobertura adequada na microárea número 6 pela saída de um dos agentes
comunitários também é um problema de urgência porque a população acamada ou que
tem qualquer tipo de condição que limite a ida ao PSF Centro padece pela falta deste
porta-voz.
Outro problema nítido está na falta de um veículo para o PSF Centro, quando me
estabeleci na cidade havia um fiat uno velho que deixavam ser utilizado para as visitas
domiciliares tanto urbanas quanto rurais. Tal veículo foi leiloado e não há outro meio de
locomoção a não ser o carro do médico. Acho que quem deve fornecer um veículo é o
município e não o médico. O município deve retornar o fornecimento de veículo
apropriado para visitas urbanas, e especialmente para as visitas rurais que ainda se
encontram em estado ruim de conservação. Saúde é uma prioridade e as pessoas que
moram na zona rural também devem ter auxílio.
A atenção à saúde foi reformulada pelo Ministério da Saúde em um novo modelo
publicado no documento Programa de Saúde da Família o qual descreve que
[...] "melhorar o estado de saúde da população, mediante a construção de um
modelo assistencial de atenção baseado na promoção, proteção, diagnóstico
precoce, tratamento e recuperação da saúde em conformidade com os
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e dirigidos aos
indivíduos, à família e à comunidade" (BRASIL, 1994 apud SANTANA;
CARMAGNANI, 2011).
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Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da comunidade
adscrita à equipe de Saúde ESF Centro, Unidade Básica de Saúde Centro, município de Dom Cavati,
estado de Minas Gerais.
Problemas

Importância*

Triagem
Distribuição

de

Urgência**

Capacidade

de

Seleção/

enfrentamento***

Priorização****

Alta

4

Total

4

Alta

4

Parcial

5

Alta

5

Total

3

Alta

7

Total

2

Alta

10

Parcial

1

benzodiazepínicos
gratuita

e

indiscriminadamente
A falta de cobertura
de

umas

das

microáreas pela saída
de um dos agentes
comunitários
Falta de um veículo
para o ESF Centro
Falta de adesão por
relevante parte dos
pacientes

ao

tratamento
comportamental

e

medicamentoso

no
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diabetes mellitus
Fonte: Elaboração do autor, 2018
*Alta, média ou baixa
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30
***Total, parcial ou fora
****Ordenar considerando os três itens
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2 JUSTIFICATIVA
O diabetes mellitus é uma das doenças de maior prevalência no Brasil e no mundo e em
grande parte das vezes complicações crônicas poderiam ser evitadas se os pacientes
tivessem maior compromisso comportamental, ou seja, melhor alimentação com
redução de carboidratos como arroz, massas e o açúcar; outro problema é a baixa
realização de atividades físicas que melhoram o desempenho.
Uma redução de 10% do peso corporal já melhora significativamente a resistência
periférica à insulina, reduzindo a glicemia sérica e consequentemente, as morbidades.
Um dos objetivos principais da dieta adequada, perda ponderal e prática regular de
exercícios físicos no diabetes mellitus é atuar na síndrome metabólica, reduzindo a
circunferência abdominal e gordura visceral (MCLELLAN et al, 2007).
O compromisso com o uso da medicação é outro fator muito negligenciado pelos
pacientes diabéticos. Sendo que seu uso é primordial para o bom controle da doença e
suas morbidades através da glicemia dentro de certos padrões. Muitas vezes, os
pacientes não aderem ao uso da medicação em certos horários ou simplesmente
esquecem de tomar os medicamentos.
Esse trabalho foi feito com a intenção de propor soluções aos problemas levantados de
modo que os pacientes melhorem a adesão ao tratamento clínico. É de extrema
importância que doenças como o diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica
tenham adesão correta ao tratamento. O seu manejo de forma eficiente na atenção
primária faz com que tais doenças crônicas tenham prognósticos melhores. Os pacientes
que atingem um controle sobre a doença podem obter uma melhor qualidade de vida.
Adicionalmente, a adesão correta ao tratamento proposto na atenção primária faz
diminuir a demanda exagerada nos serviços de emergência devido a redução de
episódios agudos de hiperglicemia por bom controle da doença. Um melhor controle na
atenção primária com esclarecimento correto da população irá evitar a busca muitas
vezes desnecessária de consultas em pronto-atendimentos para situações simples que
deveriam ser resolvidos na própria unidade básica de saúde.
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3 OBJETIVOS
Apresentar um projeto de intervenção para reduzir a mortalidade e as complicações
crônicas devido ao mau controle do diabetes mellitus na população de Dom Cavati,
Minas Gerais.
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4 METODOLOGIA
Estudo caracterizado por ser um projeto de intervenção que tem como objetivo principal
propor um plano de ação para enfrentar o problema da baixa adesão ao tratamento,
pelos portadores de diabetes mellitus, residentes na área de abrangência da Unidade de
Saúde da Família Centro, no Município de Dom Cavati, MG.
Para este projeto foram utilizados dados levantados em reunião com a equipe do PSF
Centro somados à consulta de dados secundários da UBS.
Levantamentos foram feitos a partir do banco de dados do IBGE e do site eletrônico do
Programa Hiperdia. Foram feitas buscas sistematizadas na literatura, utilizando sites
como Scientific Electronic Library Online (Scielo) e edições do Ministério da Saúde. A
busca foi direcionada utilizando-se os seguintes descritores: diabetes mellitus, doença
crônica, estratégia saúde da família, adesão ao tratamento. O período de busca foi de
publicações entre 1994 e 2016.
Portanto, as informações oriundas dos artigos e os dados levantados em reunião com a
equipe PSF Centro foram utilizados na elaboração do projeto, tendo como referência os
dez passos propostos no Módulo Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde
(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
5.1 FATORES RELACIONADOS AO CONTROLE DA DIABETES
Tendo em vista que a quantidade de indivíduos diagnosticados com diabetes mellitus é
menor do que se esperaria, o tratamento é diversas vezes inadequado e o controle da
doença é pequeno, podemos questionar: Por que não obtemos melhores resultado nos
indicadores relacionados à doença? Quais fatores impedem o controle do diabetes
mellitus? Tais impedimentos se devem aos processos de trabalho, às tecnologias usadas
ou devido à gestão e aos processos educacionais?
Não há uma resposta simples a essas questões pois melhores resultados no controle da
doença provem da união de vários fatores e condições, propiciando o monitoramento
dos pacientes além do controle único da glicemia, desenvolvendo-se um maior
autocuidado, o que propicia uma melhor qualidade de vida e redução da
morbimortalidade.
Os objetivos de maior relevância nas ações de saúde em diabetes mellitus são o controle
da glicemia e a redução, em longo prazo, da morbimortalidade decorrente dessa
patologia. Então, educar os profissionais de saúde permanentemente é uma grande
estratégia para mudar os erros atuais em relação aos problemas de saúde (BRASIL,
2013).

5.2 DIABETES MELLITUS TIPO 1
Consiste na destruição das células beta pancreáticas que cursa com uma deficiência de
insulina. Existem dois tipos de diabetes mellitus tipo 1, a tipo 1A e a tipo 1B. O tipo 1A
é decorrente da destruição autoimune das células beta pancreáticas levando a deficiência
de insulina. Ocorre em 5 a 10% dos casos de diabetes mellitus. “Os marcadores
responsáveis por tal evento são os autoanticorpos anti-ilhota ou antígenos específicos da
ilhota e incluem os anticorpos anti-insulina, antidescarboxilase do ácido glutâmico
(GAD65), antitirosina-fosfatases (IA2 e IA2B) e antitransportador de zinco (Znt)”. Tais
anticorpos podem ser detectados meses ou anos antes do diagnóstico clínico e em 90%
dos pacientes quando já há hiperglicemia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DIABETES, 2016, p.7).
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O diabetes 1A é uma condição que tem a participação de vários genes, além da
influência de fatores ambientais. Os genes mais importantes na fisiopatologia da doença
estão no sistema do antígeno leucocitário humano (HLA) classe II. Tais alelos podem
tanto desencadear a patologia como proteger o organismo contra ela. Alguns fatores
ambientais que podem desencadear uma reação imunomediada em indivíduos
predispostos são certas infecções virais, alguns fatores nutricionais (ex: introdução
precoce de leite bovino na alimentação da criança), deficiência de vitamina D, etc. A
velocidade de aniquilação das células beta varia, sendo, geralmente, mais rápida nas
crianças. A forma que tem a progressão morosa ocorre em adultos, sendo denominada
diabetes autoimune latente do adulto (LADA, do inglês, latent autoimmune diabetes in
adults) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016).
O diabetes 1B não tem uma etiologia definida, é relativo à minoria dos casos de
diabetes tipo 1. Não há marcadores autoimunes e não há haplótipos do sistema HLA.
Tais indivíduos são susceptíveis à cetoacidose e tem graus variados de deficiência de
insulina. Muitas vezes, não é possível detectar os autoanticorpos em todos os centros,
sendo que a classificação nas subcategorias 1A e 1B nem sempre é possível
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016).

5.3 DIABETES MELLITUS TIPO 2
O diabetes mellitus tipo 2 predomina em 90 a 95% dos casos e consiste em defeitos
secretórios e na ação da insulina e na regulação da produção hepática de glicose. A
resistência à insulina assim como o defeito na função das células beta são achados préclínicos da doença. Ocorre devido à associação de fatores genéticos e ambientais.
Apesar da identificação de várias variantes genéticas na última década, ainda há uma
grande proporção da hereditariedade inexplicada. Os fatores ambientais de maior
impacto são o sedentarismo, dietas ricas em gorduras e o envelhecimento. Os pacientes
são predominantemente obesos ou estão com sobrepeso, sendo raro a cetoacidose
espontânea, a não ser em determinadas situações como exemplo as infecções. Pode
ocorrer em qualquer idade, mas a maior prevalência ocorre após os 40 anos
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016).
As complicações crônicas microvasculares do diabetes são representadas pela nefropatia
diabética, a retinopatia diabética e a neuropatia diabética, já as complicações crônicas
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macrovasculares, como o nome enfatiza, são devidas a alterações em grandes vasos
causando infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença vascular
periférica (TSCHIEDEL, 2014).
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Falta de adesão por relevante parte dos
pacientes ao tratamento comportamental e medicamentoso no diabetes mellitus”, para o
qual se registra uma descrição, explicação e seleção de seus nós críticos, de acordo com
a metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (CAMPOS; FARIA; SANTOS,
2010).

6.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA SELECIONADO (TERCEIRO PASSO)
A falta de adesão ao tratamento comportamental e medicamentoso ocorre com
frequência alta nos pacientes diabéticos. Há dificuldade para a adesão da medicação nos
horários corretos, assim como a adoção da medicação proposta. Quanto a hábitos de
vida a resistência, geralmente, é maior do que aquela vista referente ao uso da
medicação. É extremamente difícil a adoção de atividades físicas e hábitos alimentares
adequados (diminuição da ingesta de carboidratos e gorduras) na população diabética e
obesa.
Atualmente

o

PSF

Centro

conta

com

os

grupos

operativos

Hiperdia

(Hipertensão/Diabetes) que consistem em reuniões com os pacientes para a aferição da
glicemia capilar de jejum e da pressão arterial sistêmica, havendo assim, um mecanismo
de acompanhamento das doenças. Há uma abordagem multidisciplinar, sendo que
aqueles pacientes que necessitem de consulta e aqueles pacientes com glicemia ou
pressão arterial acima dos valores estipulados de segurança passam por avaliação
médica. Dessa forma há um controle contínuo das doenças.
O Plano de Reorganização da Atenção à HAS e DM, denominado Hiperdia, nasceu em
2002 com o intuito de reduzir a continuidade dos agravos em pacientes portadores de
doenças cardiovasculares através do acompanhamento constante, estabelecendo metas,
diretrizes para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle dessas doenças (BRASIL,
2002).
6.2 EXPLICAÇÃO DO PROBLEMA (QUARTO PASSO)
O problema da falta de adesão por parte dos pacientes ao tratamento comportamental e
medicamentos no diabetes mellitus só pode ser causado por dois motivos principais, a
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ignorância dos pacientes quanto ao malefício da progressão da doença e a acomodação
dos mesmos perante novos desafios como dieta e exercícios.
Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) aproximadamente 50% dos indivíduos
diagnosticados com diabetes mellitus tipo 2 não tinham conhecimento da doença, o que
contribui significativamente para que, no diagnóstico inicial, já houvessem alterações
micro e macrovasculares no organismo dos pacientes.

6.3 SELEÇÃO DOS NÓS CRÍTICOS (QUINTO PASSO)
Assim como vários municípios, em Dom Cavati, podemos perceber que existem
melhorias a serem efetivadas em relação à forma como abordar os problemas de saúde
de maior prevalência na população. Há uma significativa falta de adesão tanto de fatores
comportamentais como da terapia medicamentosa nos pacientes portadores das doenças
crônicas mais prevalentes na população, o diabetes mellitus e a hipertensão arterial.
Assim, podemos destacar os principais problemas em relação à adesão ao tratamento no
diabetes mellitus:
1) Falta de orientação por parte dos pacientes sobre a doença e como a adesão
comportamental e medicamentosa ao tratamento proposto poderia melhorar a
qualidade de vida. Muitas vezes, o paciente não adota de forma rígida a
medicação ou o tratamento comportamental porque ainda não sofre as
consequências crônicas da doença, sendo assim, subestima a gravidade da
situação. É necessário que todos sejam orientados sobre os mecanismos da
doença e como é importante o tratamento proposto. Esse problema pode ser
sanado com a execução de palestras e a formulação de cartilhas orientadoras aos
grupos destinados na UBS.
2) Baixa escolaridade. Esse fator é essencial, pois, mesmo que o paciente seja bem
orientado sobre a doença e seus agravos, falta-lhe certa capacidade de
interpretação ou compreensão dos mecanismos envolvidos e muitas vezes, não
compreendem a forma de uso da medicação prescrita. Esse é um problema
difícil de ser sanado, sendo assim, cabem a parentes próximos a tutela e a
administração da medicação proposta.
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3) Senilidade. Há predominância de pessoas com idade superior a 50 anos na
população diabética. Logo, a capacidade cognitiva e a memória, muitas vezes,
estão alteradas e nesses casos, o paciente provavelmente não se recordará dos
horários previstos para a administração da medicação. Em muitos casos, algum
cuidador ou parente mais próximo deve assumir a tutela sobre os medicamentos.
4) Difusão de crenças populares. Muitos pacientes diabéticos principalmente
aqueles

com

baixa

escolaridade

adotam

facilmente

alternativas

aos

medicamentos propostos através da adesão de crenças populares, por exemplo o
uso de chás. Cabe ao médico desmistificar ou pelo menos fortalecer a adesão
medicamentosa proposta, respeitando outras medidas complementares não
substitutivas do tratamento medicamentoso, por exemplo o uso de chás.
5) Falta da medicação adequada. No município, alguns medicamentos podem ser
obtidos gratuitamente, mas muitas vezes, alguns dos medicamentos estratégicos
estão em falta. Isso faz com que a população de baixa aquisição financeira tenha
dificuldade em dar continuidade ao tratamento. A solução é estrutural e política,
não cabe aqui a defesa de pensamentos para problemas crônicos da saúde em
que apenas poderes políticos brasileiros podem atuar.
6) Não aderência à dieta proposta. Várias causas podem ser citadas aqui como a
falta de informação, a falta de acompanhamento nutricional e a limitação
financeira dos pacientes. Um acompanhamento nutricional rigoroso a pacientes
obesos e dislipidêmicos é essencial.
7) Ausência da prática de atividades físicas. Muitos pacientes não reconhecem ou
não acham essencial à sua vida a realização de esportes ou atividade físicas. A
conduta certa é a orientação frequente e constante da importância de bons
hábitos de vida no controle da doença. Sabe-se que uma perda ponderal de 10%
do peso é capaz de diminuir a resistência periférica a insulina e a glicemia
glicosilada em até 1%.
8) Ausência de um sistema de referência e contrarreferência adequado para o
cuidado de complicações crônicas do diabetes. A medicina brasileira é muito
voltada para a atenção básica sendo que a população carente muitas vezes não
tem acesso apropriado a médicos especialistas. Sendo assim, problemas crônicos
de difícil manuseio por médicos da família deveriam ser mais facilmente
supervisionados por médicos especialistas no SUS.
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9) Dificuldade dos profissionais em acolher o paciente e esclarecer sobre suas
dúvidas. Geralmente, a peça chave de uma UBS é o médico. Mas os demais
funcionários que atuam nas unidades deveriam ter instrução suficiente para
orientações básicas acerca de certas doenças. É muito importante o oferecimento
de cursos para o aprimoramento profissional.

O surgimento do diabetes mellitus tipo 1 não pode ser evitado, já o diabetes
mellitus tipo 2 pode ser postergado através de modificações no estilo de vida que
incluem dieta e atividade física. A genética tem cunho importante na gênese do
diabetes mellitus tipo 2, porém, a atual expansão da doença reflete as mudanças
no estilo de vida, evidenciadas pelo aumento da ingestão energética e
diminuição da atividade física que em associação com sobrepeso e obesidade,
parecem exercer papel fundamental no aparecimento do diabetes (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE DIABETES, 2016).

6.4 DESENHO DAS OPERAÇÕES (SEXTO PASSO)
Esse tópico é referente aos nós críticos passíveis de intervenção pelo PSF CENTRO,
sendo selecionados os nós críticos “falta de orientação por parte dos pacientes sobre a
doença e como a adesão comportamental e medicamentosa ao tratamento proposto
poderia melhorar a qualidade de vida”, “difusão de crenças populares”, “não aderência à
dieta proposta”, “dificuldade dos profissionais em acolher o paciente e esclarecer sobre
suas dúvidas” e “ausência da prática de atividades físicas”.
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Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Falta de adesão por
relevante parte dos pacientes ao tratamento comportamental e medicamentoso no diabetes
mellitus”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Centro, do
município Dom Cavati, estado de Minas Gerais.
Nó crítico 1

Falta de orientação por parte dos pacientes sobre a doença e como a adesão
comportamental e medicamentosa ao tratamento proposto poderia melhorar a
qualidade de vida

Operação

Execução de palestras e formulação de cartilhas orientadoras

Projeto

Controle

Resultados
esperados

Melhoria da adesão comportamental e medicamentosa no diabetes mellitus

Produtos esperados

Reduzir em 50% a não adesão ao tratamento

Recursos necessários

Estrutural: Profissional para realizar a palestra
Cognitivo: Informação sobre o tema
Financeiro: Recurso para impressão de cartilhas
Político: Mobilização social

Recursos críticos

Estrutural: Cartilhas com orientações
Cognitivo: Esclarecimentos à gestão municipal
Político: Adesão do gestor municipal
Financeiro: Recurso para impressão de cartilhas

Controle dos
recursos críticos

Quem controla os recursos é o gestor municipal, sendo assim a crise financeira
que predomina no município poderia afetar negativamente o projeto.

Ações estratégicas

Mobilizar a comunidade

Prazo

4 semanas

Responsável pelo
acompanhamento
das operações

Equipe PSF CENTRO

Processo de
monitoramento e
avaliação das
operações

A equipe PSF CENTRO irá monitorar a adesão ao tratamento através da glicemia
capilar nos pacientes dos grupos Hiperdia, caso haja adesão, a tendência é uma
melhora nesses níveis séricos.
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Falta de adesão por parte
dos pacientes ao tratamento comportamental e medicamentoso no diabetes mellitus”, na
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Centro, do município Dom
Cavati, estado de Minas Gerais.
Nó crítico 4

Difusão de crenças populares

Operação

Execução de palestras e formulação de cartilhas orientadoras

Projeto

Controle (mesmo projeto do nó crítico 1)

Resultados
esperados

Melhoria da adesão comportamental e medicamentosa no diabetes mellitus

Produtos esperados

Reduzir em 50% a não adesão ao tratamento

Recursos necessários

Estrutural: Profissional para realizar a palestra
Cognitivo: Esclarecimentos à gestão municipal
Financeiro: Recurso para impressão de cartilhas
Político: Mobilização social

Recursos críticos

Estrutural: Cartilhas com orientações
Cognitivo: Esclarecimentos à gestão municipal
Político: Adesão do gestor municipal
Financeiro: Recurso para impressão de cartilhas

Controle dos
recursos críticos

Quem controla os recursos é o gestor municipal, sendo assim a crise financeira
que predomina no município poderia afetar negativamente o projeto.

Ações estratégicas

Mobilizar a comunidade

Prazo

4 semanas

Responsável pelo
acompanhamento
das operações

Equipe PSF CENTRO

Processo de
monitoramento e
avaliação das
operações

A equipe PSF CENTRO irá monitorar a adesão ao tratamento através da glicemia
capilar nos pacientes dos grupos Hiperdia, esperando-se melhoria nesses níveis
séricos.

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 6” relacionado ao problema “Falta de adesão por parte
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dos pacientes ao tratamento comportamental e medicamentoso no diabetes mellitus”, na
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Centro, do município Dom
Cavati, estado de Minas Gerais.
Nó crítico 6

Não aderência à dieta proposta

Operações

Execução de palestras
Formulação de cartilhas orientadoras
Consultas com nutricionista para o estabelecimento de dietas

Projeto

Controle (mesmo projeto do nó crítico 1)

Resultados
esperados

Melhoria da adesão comportamental no diabetes mellitus

Produtos esperados

Reduzir em 50% a não adesão ao tratamento
Reduzir em 50% a obesidade entre os diabéticos tipo 2 obesos inseridos no grupo

Recursos necessários

Estrutural: Palestra com Nutricionista
Cognitivo: Esclarecimentos à gestão municipal
Financeiro: Recurso para impressão de cartilhas
Político: Mobilização social

Recursos críticos

Estrutural: Cartilhas com orientações (inclusive alimentares)
Cognitivo: Esclarecimentos à gestão municipal
Político: Adesão do gestor municipal
Financeiro: Recurso para impressão de cartilhas

Controle dos
recursos críticos

Quem controla os recursos é o gestor municipal, sendo assim a crise financeira
que predomina no município poderia afetar negativamente o projeto

Ações estratégicas

Mobilizar a comunidade

Prazo

4 semanas

Responsável pelo
acompanhamento
das operações

Equipe PSF CENTRO

Processo de
monitoramento e
avaliação das
operações

A equipe PSF CENTRO irá monitorar a adesão ao tratamento através da glicemia
capilar nos pacientes dos grupos Hiperdia, caso haja adesão, a tendência é uma
melhora nesses níveis séricos.
Redução ponderal dos participantes obesos do grupo através da pesagem semanal

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 7” relacionado ao problema “Falta de adesão por parte
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dos pacientes ao tratamento comportamental e medicamentoso no diabetes mellitus”, na
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Centro, do município Dom
Cavati, estado de Minas Gerais.
Nó crítico 7

Ausência da prática de atividades físicas

Operação

Execução de atividades físicas como caminhadas e corridas com auxílio de
orientador físico

Projeto

Run (Subdivisão do projeto Controle)

Resultados
esperados

Melhoria da adesão comportamental no diabetes mellitus

Produtos esperados

Reduzir em 50% a obesidade entre os diabéticos tipo 2 obesos inseridos no grupo

Recursos necessários

Estrutural: Educador Físico
Cognitivo: Informe a população
Financeiro: Nesse caso apenas o gasto com o salário do educador (que na
realidade já é um funcionário vinculado ao ESF)
Político: Mobilização social

Recursos críticos

Estrutural: Adesão dos pacientes
Cognitivo: Informe a população
Político: Adesão do educador físico
Financeiro: Salário do educador físico

Controle dos
recursos críticos

Quem controla os recursos é o educador físico

Ações estratégicas

Mobilizar a comunidade

Prazo

4 semanas

Responsável pelo
acompanhamento
das operações

Educador físico

Processo de
monitoramento e
avaliação das
operações

Redução ponderal dos participantes obesos do grupo através da pesagem semanal

Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 9” relacionado ao problema “Falta de adesão por parte dos
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pacientes ao tratamento comportamental e medicamentoso no diabetes mellitus”, na população sob
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Centro, do município Dom Cavati, estado de Minas
Gerais.
Nó crítico 9

Dificuldade dos profissionais em acolher o paciente e esclarecer sobre suas
dúvidas

Operação

Capacitação dos profissionais atuantes no PSF CENTRO com o tema diabetes
mellitus

Projeto

Diretrizes

Resultados esperados

Melhoria do esclarecimento das dúvidas da população por profissionais
capacitados

Produtos esperados

Profissionais capacitados

Recursos necessários

Estrutural: Médico palestrante
Cognitivo: Informação
Financeiro: Recurso para cartilhas impressas destinadas aos profissionais atuantes
no PSF CENTRO
Político: Mobilização da equipe

Recursos críticos

Estrutural: Cartilhas com orientações
Cognitivo: Esclarecimentos à gestão municipal
Político: Adesão do gestor municipal
Financeiro: Recurso para impressão de cartilhas

Controle dos recursos
críticos

Quem controla os recursos financeiros é o gestor municipal

Ações estratégicas

Fomentar na equipe o desejo pelo conhecimento

Prazo

4 semanas

Responsável pelo
acompanhamento das
operações

Médico

Processo de
monitoramento e
avaliação das operações

Equipe informada pode auxiliar médico orientando população

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O diabetes mellitus tipo 2 é uma importante doença crônica na atualidade estando ligada
a fatores como sedentarismo, obesidade, envelhecimento. Vem crescendo em todo
mundo devido à predominância desses fatores que ajudam a desencadear a resistência
periférica à insulina e com isso a doença em si. Desse modo, é de extrema importância
ações para a adesão ao tratamento e para o controle glicêmico no diabetes. Muitos são
os fatores que contribuem de forma negativa na adesão ao tratamento do diabetes,
podemos citar as crenças populares, o uso de muitos fármacos em vários horários,
dificultando assim a adesão medicamentosa, falta de orientação ou aceitação da doença
por parte do paciente e a necessidade de prescrição de esquema medicamentoso
adequado a cada paciente.
É de essencial importância, além das ações empregadas pela equipe, a adesão do
paciente. Pois, num tratamento de qualidade, as medidas comportamentais e
farmacológicas devem ser adotadas pelo diabético para real controle da doença. E para
tanto é fundamental uma relação de confiança entre pacientes e equipe de saúde. A ação
médica em conjunto com uma equipe multidisciplinar estruturada contribui de forma
decisiva para a adesão ao tratamento por parte dos pacientes diabéticos. Com isso há
melhora da qualidade de vida e redução da morbimortalidade.
Todos profissionais que compõe a saúde da família são decisivos para a promoção da
saúde na sociedade brasileira e contribuem incisivamente na adesão do tratamento de
quaisquer doenças manuseadas. Um melhor controle do diabetes diminuirá gastos e
complicações inerentes a internações hospitalares devido a situações agudas, como a
hiperglicemia, assim como, internações por complicações crônicas, principalmente
macrovasculares.
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