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A não aceitação do diabetes 

Viver a vida é aceitar ou não os muitos desafios que ela nos traz. Podemos 

encará-los com a cabeça erguida e prontos para o combate ou podemos ignorá-

los, negando a sua existência. Em ambas as situações encontramos o que não 

podemos mudar: as consequências das nossas escolhas. O diabetes parece nos 

trazer uma ótima referência dessa encruzilhada, então vamos lá. 

Sempre pensei no diabetes como “um jeito de ser” por não acreditar que o termo 

“doença” faça jus ao que ele representa no que tange ao seu processo. Desde o 

diagnóstico, momento de grande impacto, encontra-se com primeiro teste 

pessoal que vem junto à pergunta silenciosa: isso faz parte de mim? E escolher 

conviver com o que é seu de maneira honesta e verdadeira gera uma grande 

revolução no organismo que se traduz em levar os projetos profissionais e 

amorosos adiante; e sabe qual o recado que damos para a vida? Eu quero viver 

muito! Muda-se a rotina com o automonitoramento, com o plano alimentar 

adequado, as trocas com seu médico e demais profissionais da sua equipe de 

saúde e principalmente, o amor por si mesmo se fortalece. A escolha em ignorar 

o diabetes encurta o caminho, encolhe as possibilidades e distancia a pessoa do 

mundo e dos seus amores. Porque? Simplesmente porque se não me escolho, 

não escolherei nada e nem ninguém pois os significados da vida perdem a cor. 

Nos vários momentos quando a desesperança e a desmotivação pousam em 

mim, lembro-me do grande Guimarães Rosa que nos disse: “o que a vida quer 

da gente é coragem”. E coragem é tomar atitude com medo, senão não é 

coragem. 

 Vivaldi Salomon – Psicoterapeuta de jovens, adultos e casais (disponível em: 

http://www.diabetes.med.br/nao-aceitacao-diabetes)



 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de um plano de intervenção para 
melhor atenção à saúde e qualidade de vida dos pacientes com diabetes mellitus, em Santa 
Rosa da Serra – Minas Gerais. O problema de saúde foi selecionado porque, atualmente, 
observam-se amputações de membros em diversos pacientes, desenvolvimento de quadros 
de doença renal crônica e até mesmo óbitos por complicações na cetoacidose diabética, o 
que aumenta a morbidade aos acometidos, além de um impacto emocional e social sem 
precedentes. Para isso, inicialmente foi feito um diagnóstico situacional pelo método da 
estimativa rápida, o que tornou possível a coleta de informações e identificação do 
problema, e através da realização de uma revisão narrativa foram coletadas informação 
relevantes acerca do tema tratado em bases científicas de dados da saúde. Depois disso, foi 
proposto um plano de ação para intervenção do problema na comunidade, seguindo o 
método do Planejamento Estratégico Situacional. Espera-se, com o planejamento de ações 
estratégicas, que a unidade de saúde seja capaz de proporcionar uma melhora na qualidade 
de vida desses pacientes. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família. Diabetes mellitus. 
Educação da população. Educação profissional em saúde pública. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work had as objective the elaboration of an intervention plan for better attention 
to health and quality of life of patients with diabetes mellitus, in Santa Rosa da Serra - Minas 
Gerais. The health problem was selected because, currently, limb amputations are observed 
in several patients, development of chronic kidney disease and even deaths due to 
complications from diabetic ketoacidosis, which increases the morbidity of those affected, in 
addition to an emotional impact and unprecedented social. For that, initially a situational 
diagnosis was made by the method of rapid estimation, which made it possible to collect 
information and identify the problem, and by conducting a narrative review, relevant 
information was collected on the topic treated in scientific databases of the Cheers. After 
that, an action plan for the intervention of the problem in the community was proposed, 
following the method of Situational Strategic Planning. With the planning of strategic actions, 
it is expected that the health unit will be able to provide an improvement in the quality of life 
of these patients 

 

Keywords:Family health strategy. Primary health care. Diabetes mellitus. Population 
education. Education, Public Health Professional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta plano de intervenção para melhoria da qualidade de 

vida dos pacientes com diabetes mellitus (DM) de Santa Rosa da Serra – Minas 

Gerais. Nessa introdução são apresentados aspectos gerais do município de Santa 

Rosa da Serra, seu sistema de saúde, a Unidade Básica de Saúde e a equipe de 

Saúde da Família, os problemas locais de saúde e o problema priorizado para um 

plano de intervenção. 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Santa Rosa da Serra 

Santa Rosa da Serra, no noroeste de Minas Gerais, está localizada em uma região 

privilegiada, próxima ao Triângulo Mineiro. De acordo com o Censo IBGE 2010 a 

população da cidade era de 3224 pessoas (1973 urbana e 1251 rural). Atualmente, 

de acordo com estimativa de 2019, a cidade possui 3.350 habitantes, que dividem 

uma área de 296 km2 (Figura 1) (SANTA ROSA DA SERRA, 2019). 

Figura 1- Santa Rosa da Serra, Minas Gerais 

 

Fonte: Santa Rosa da Serra (2019). 

A cidade pertence à mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e à 

microrregião de Patos de Minas. Grande parte da economia da cidade está 
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relacionada às lavouras de café e também ao plantio de alho; a maior parte da 

população trabalha em áreas ligadas a ambos. Apesar de possuir uma economia 

aquecida pela produção de café, a infraestrutura da cidade deixa a desejar em 

diversos aspectos, como saneamento básico e abastecimento de água nas 

comunidades rurais. O Produto Interno Bruto (PIB) de Santa Rosa da Serra em 2016 

era R$ 15.085,67 (BRASIL, 2019 a). Santa Rosa da Serra fica na camada 

intermediária de municípios do estado no que diz respeito ao desenvolvimento 

econômico e social (SANTA ROSA DA SERRA, 2019). 

O centro urbano e financeiro está localizado a uma altitude de 1.040 metros, 
a sudeste de Patos de Minas, no Alto Vale do rio Indaiá e Funchal, bacia do 
rio São Francisco. Municípios vizinhos são: São Gotardo, Estrela do Indaiá, 
Córrego Danta e Campos Altos. Rodovias de acesso são a BR-354 e BR-
262 a MG 135, sem asfalto, e a municipal 032, sem asfalto (Santa Rosa da 
Serra, 2019). 

 

Considerada polo econômico regional, a cidade ganhou projeção nacional entre 

outros através da sua elevada produção de café que ganhou mercados 

internacionais como Holanda e Bélgica. É uma das mais importantes regiões 

produtoras de café do Brasil. Cerca de 90% da economia está ligada a cultura do 

café, que teve início na década de 1940 (SANTA ROSA DA SERRA, 2019). 

 

1.2 Aspectos do município e da comunidade 

A cidade de Santa Rosa da Serra é pequena, sendo assistida por apenas uma 

equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF), a Equipe de Saúde da Família Santa 

Rosa da Serra. Assim, quando se fala de aspectos gerais da comunidade, toda a 

cidade está englobada. 

A localização privilegiada, que liga a cidade a grandes centros comerciais 
como Araxá, Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas e Belo Horizonte, 
favorece o desenvolvimento econômico do município. Estão instaladas na 
cidade empresas de influência local e nacional como a Cooxupé, Heringer 
fertilizante, Rio Rancho, grupo Newton Cardoso, Syngenta, Petra energia e 

gás e construtoras, como a Aterpa (Santa Rosa da Serra, 2019). 
 

No Quadro 1, podem ser vistos os aspectos demográficos do município / 

comunidade.
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Quadro 1 - Aspectos demográficos de Santa Rosa da Serra, Minas Gerais, segundo 

cadastro da população da área de abrangência, 2019 

FAIXA ETÁRIA/ANO 
MASCULINO FEMININO TOTAL 

Até 1  25 30 55 

1-4  34 87 121 

5-14  309 294 603 

15-19  134 133 267 

20-29  272 209 481 

30-39  275 241 516 

40-49  241 206 447 

50-59  229 206 435 

60-69 160 103 263 

70-79  47 54 111 

≥ 80 27 41 68 

TOTAL 1.763 1.604 3.367* 

Fonte: Dados obtidos pela autora: cadastro da população da área de abrangência, 2019. 

*População estimada IBGE 2019 de 3350 habitantes.  

 

Dividida em três distritos – Sede, Campo Alegre e Cardosos – a cidade possui uma 

significativa infraestrutura de varejo, que atende à área circundante de café e terras 

agrícolas, bons supermercados, farmácias e um excelente comércio agrícola. A 

cidade tinha uma boa estrutura bancaria com agências do Bradesco, Sicoob e 

Banco do Brasil, além de casa lotérica, porém após diversas explosões criminosas 

nos caixas, os demais bancos fecharam as portas, permanecendo apenas o Sicoob 

e a casa lotérica. 

A infraestrutura urbana deixa muito a desejar, apesar do alto padrão econômico, 

mas conta com boa rede de abastecimento de água, esgoto (contudo, muitas 

regiões ainda não possuem saneamento básico), energia, hospital e recursos de 

saúde. A população vive basicamente do trabalho nas empresas rurais que plantam 

café, do plantio de alho e do lucro de suas próprias plantações e da economia 

informal. É grande o número de desempregados e subempregados. 

No quadro 2 são vistos os aspectos de condições de saúde da comunidade.
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Quadro 2- Aspectos epidemiológicos relativos à população cadastrada em Santa 

Rosa da Serra, Minas Gerais, em 2019 

Condição de Saúde 
Quantitativo N. Percentual % 

Gestantes 24 0,71 

Hipertensos 823 24,44 

Diabéticos 479 14,22 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica - DPOC, enfisema, outras) 

47 1,39 

Pessoas que tiveram Acidente Vascular Cerebral (AVC) 17 0,50 

Pessoas que tiveram infarto 32 0,95 

Pessoas com doença cardíaca 59 1,75 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 87 2,59 

Pessoas com hanseníase 0 0 

Pessoas com tuberculose 0 0 

Pessoas com câncer 14 0,41 

Pessoas com sofrimento mental 487 14,46 

Acamados 13 0,38 

Fumantes - - 

Pessoas que fazem uso de álcool - - 

Usuários de drogas 3 0,089 

População cadastrada 3367 100,000 

Fonte: Dados obtidos pela autora: cadastro da população da área de abrangência, 2019. 

 

A educação superior de Santa Rosa vem vivenciando um florescimento, nos últimos 

anos. 

Seis instituições de ensino superior estão próximas da cidade: Universidade de 

Uberaba (UNIUBE) em Uberaba, Universidade de Patos de Minas (UNIPAM) em 

Patos de Minas, Centro Nacional de Estabelecimentos de São Gotardo (CESG) em 

São Gotardo, Universidade de Franca (UNIFRAN) em Campos Altos e a 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) em Rio Paranaíba. 
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1.3 O sistema municipal de saúde 

Na cidade de Santa Rosa da Serra existe uma Unidade de Ponto Atendimento 

(UPA), com apoio à demanda espontânea e aos casos de urgência e emergência. 

Os encaminhamentos e atendimentos das especialidades ortopedia, ginecologia e 

obstetrícia e pediatria são feitos dentro do próprio município. As demais 

especialidades são encaminhadas via Sistema Único de Saúde (SUS) ou Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba (CISALP), para as cidades próximas, 

principalmente São Gotardo, Patos de Minas e Lagoa Formosa (SANTA ROSA DA 

SERRA, 2019). 

 

Há um laboratório na UPA que realiza atendimentos precários, de acordo com sua 

infraestrutura. Para realização de exames mais complexos a população precisa 

buscar alternativas particulares; existe apenas um laboratório particular na cidade, 

recém-inaugurado, e a prefeitura estuda a viabilidade de um convênio. Existe um 

aparelho de radiografia na UPA e um aparelho de ultrassom na Unidade Básica de 

Saúde (UBS), usado somente em gestantes pela ginecologista/obstetra que vem à 

cidade uma vez na semana. Existe uma farmácia popular na cidade, com 

medicamentos do SUS.  

 

Na atenção primária à saúde (APS) a cidade conta com uma equipe de saúde da 

família, que atende na UBS e em local de atendimento na zona rural, em alguns dias 

da semana. Os pacientes que precisam de consultas com especialistas, internações 

ou cirurgias são encaminhados para Patos de Minas. Quando se trata de urgência 

ou emergência, eles são cadastrados no SUSFÁCIL, e quando se trata de consultas 

o paciente é encaminhado via marcação na Secretaria Municipal de Saúde. Para tais 

consultas eletivas pode-se utilizar o convênio de saúde, o Consórcio Intermunicipal 

de Saúde do Alto Paranaíba (CISALP), no, no qual os pacientes conseguem 

consultas com especialistas e exames de alto custo com muito mais rapidez e com 

um custo bem menor do que os praticados em consultas médicas particulares com 

especialista.  

O modelo de atenção à saúde predominante no município é o modelo tradicional. A 

saúde se organiza em forma de poliarquia e a coordenação do cuidado ocorre na 
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atenção primária. O trabalho mantém-se, em geral, fragmentado, com persistência 

de práticas hierarquizadas e desigualdade entre as diferentes categorias 

profissionais, geralmente com subordinação de diversas profissões aos saberes e 

práticas da medicina. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Santa Rosa da Serra 

A UBS da equipe funciona em uma casa própria que foi adaptada. A casa é 

pequena, porém bem conservada. Sua área pode ser considerada inadequada 

considerando a demanda e a população atendida (toda a cidade, com cerca de 

3.500 habitantes). 

 

A área destinada à recepção é pequena, razão pela qual, nos horários de pico de 

atendimento (durante o período da manhã), cria-se certo tumulto na Unidade. Isso 

dificulta sobremaneira o atendimento e é motivo de insatisfação de usuários e 

profissionais de saúde. Não existe espaço nem cadeiras para todos, e muita gente 

precisa aguardar o atendimento em pé. Essa situação sempre é lembrada nas 

discussões sobre humanização do atendimento. Há uma sala de reunião, porém a 

mesma é pequena e não cabem todos os funcionários sentados, alguns ficam em pé 

durante a reunião. 

 

As reuniões com a comunidade (os grupos operativos, por exemplo) são realizadas 

na varanda da unidade, mas também ocorrem dificuldades em conseguir cadeiras 

para todos. A Unidade não possui equipamentos adequados para o trabalho da 

equipe; por exemplo, funciona sem nebulizador, não há instrumental cirúrgico para 

pequenas cirurgias e curativos e, ainda, não há medicamentos. 

 

Não há absolutamente nenhum tipo de medicamento na UBS, sequer para um 

primeiro atendimento de urgência, sendo assim todas às vezes nas quais é preciso 

intervir em alguma urgência é necessário deslocar-se com o paciente até a UPA. A 

gestão justifica tal fato devido ao tamanho da UBS, muito pequena, não comportaria 

sala de medicações e atribui-se ainda a proximidade física entre as unidades, cerca 

de 300 metros de distância.  
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1.5 A Equipe de Saúde da Família Santa Rosa 

Atualmente a Equipe de Saúde da Família é composta por uma médica generalista, 

três enfermeiros, seis agentes comunitários de saúde (ACS), seis técnicos em 

enfermagem, dois dentistas, dois assistentes bucais, um recepcionista e duas 

técnicas em serviços gerais. Os ACS não possuem agenda fixa preestabelecida; 

acompanham as visitas domiciliares e reportam casos que necessitam de visita 

médica domiciliar. Os técnicos e auxiliares de enfermagem não possuem agenda 

específica; fazem a aferição dos dados vitais dos pacientes na UBS, antes das 

consultas, e no atendimento domiciliar. 

 

O cirurgião-dentista realiza os procedimentos clínicos, incluindo atendimento das 

urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a 

fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares, além de realizar 

atividades programadas e de atenção à demanda espontânea e ao controle de 

insumos.  

Ao técnico em saúde bucal (TSB) cabe, sob a supervisão do cirurgião-dentista, o 

acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal, a manutenção e a 

conservação dos equipamentos odontológicos. O auxiliar em saúde bucal (ASB) 

realiza procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão, como limpeza, 

assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos 

odontológicos e do ambiente de trabalho. 

 

1.6 O funcionamento da Equipe de Saúde da Família Santa Rosa da Serra: o dia 

a dia 

Existem dois locais de atendimento: zona rural e cidade (perímetro urbano), ambas 

com mesmo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). As 

unidades de saúde funcionam das 7h:00min às 17h:00min, de segunda-feira à 

sexta-feira, sendo que os atendimentos médicos são realizados quatro dias da 

semana, conforme o programa Estratégia de Saúde da Família do Programa Mais 

Médicos para o Brasil (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 
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Dentro da UBS não ocorre o processo de triagem dos pacientes, sendo todos 

encaminhados para consulta médica após serem aferidos pressão arterial sistêmica, 

peso, altura e glicemia capilar; por vezes tais aferições são feitas pelos técnicos de 

enfermagem. Não são realizadas consultas de puericultura e pré-natal, pois o 

pediatra e a ginecologista/obstetra se encarregam dessa parte, remunerados 

separadamente pela prefeitura.  

 

Atualmente a unidade trabalha conforme o seguinte cronograma, que é o mesmo no 

perímetro urbano e rural, exceto ao fato de que na segunda-feira não há 

atendimento médico na zona rural. 

 Segunda-feira (período da manhã): demanda espontânea no 

perímetro urbano. 

 Segunda-feira (período da tarde): renovação de receitas e Hiperdia 

no perímetro urbano. 

 Terça-feira (período da manhã): demanda espontânea no perímetro 

rural. 

 Terça-feira (período da tarde): consultas agendadas no perímetro 

urbano: diabéticos e hipertensos. 

 Quarta-feira (período da manhã): visitas domiciliares, perímetro rural. 

 Quarta-feira (período da tarde): visitas domiciliares, perímetro 

urbano. 

 Quinta-feira (período da manhã): renovação de receitas e Hiperdia no 

perímetro rural. 

 Quinta-feira (período da tarde): consultas agendadas no perímetro 

urbano. 

 

1.8 Problemas de saúde do território e da comunidade 

O diagnóstico situacional é o primeiro passo para a construção de um plano de ação 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018). Sendo assim, após a discussão com eSF foram 

identificados alguns problemas enfrentados pela população.  

Os problemas que mais acometem a população de Santa Rosa da Serra são: 
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 Não existência de equipamentos adequados na Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA). 

 Alto número de pacientes com DM, com baixa qualidade de vida. 

 Alto índice de pacientes com sofrimento mental. 

 Falta de saneamento básico. 

 Desemprego. 

 Não oferta de consultas programadas: puericultura. 

 Não oferta de consultas programadas: pré-natal. 

 Carência de medicamentos e equipamentos (bomba de infusão continua e 

ventilador mecânico) para uso na Unidade de Pronto Atendimento. 

 Insuficiência de medicamentos disponíveis à população, na UBS. 

 

1.9 Priorização dos problemas 

A ESF de Santa Rosa da Serra enfrenta situações-problemas diariamente. Após a 

identificação dos problemas, realizou-se a priorização de um deles, conforme o 

Quadro 3, pois dificilmente todos serão resolvidos ao mesmo tempo. 

 

Quadro 3 - Priorização dos problemas identificados na área de abrangência da 

Equipe de Saúde da Família de Santa Rosa da Serra, Minas Gerais (2019) 

Principais problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção 

 

Alto número de pacientes com diabetes 

mellitus (DM), com baixa qualidade de 

vida 

Alta 

 

8 Parcial 

 

1 

Alto índice de pacientes com 

sofrimento mental 

Alta 6 Parcial 2 

Falta de saneamento básico Alta 5 Fora 3 

Desemprego Alta 5 Fora 4 

Não oferta de consultas programadas: 

puericultura 

Alta 4 Dentro 5 

Não oferta de consultas programadas: 

pré-natal 

Alta 2 Dentro 6 

Carência de medicamentos e 

equipamentos para uso na UPA 

Alta 5 Parcial 7 
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Insuficiência de medicamentos 

disponíveisà população, na UBS 

Alta 5 Parcial 8 

Fonte: Levantamento pela autora (2019) / *Alta, média ou baixa. / ** Distribuição de 30 pontos entre 
os problemas. /***Total, parcial ou fora
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Grande parte da população de Santa Rosa da Serra é acometida por DM e 

encontra-se com níveis glicêmicos muito alterados e de difícil manejo, o que justifica 

a importância da abordagem deste tema no município.   

Nesse sentido, observa-se no município que pacientes com controle glicêmico 

inadequado se tornaram o habitual, exigindo desenvolvimento de programas em 

saúde da comunidade, visando levar informação ao paciente sobre as causas, as 

complicações da doença, além das dificuldades em aceitação de um tratamento não 

somente medicamentoso. Além disso, possibilita maior difusão de conhecimento 

sobre o DM nesse território. 

A relevância de se caracterizar a população em relação aos riscos e iniciar um 

projeto de intervenção na área de abrangência da eSF Santa Rosa se faz devido à 

existência de muitas comorbidades e complicações decorrentes do controle 

glicêmico inadequado, verificado nos prontuários e durante consultas médicas na 

ESF.  

No município há dados preocupantes relacionados ao manejo inadequado do DM, 

observa-se amputações de membros em diversos pacientes, desenvolvimento de 

quadros de doença renal crônica e até mesmo óbitos por complicações na 

cetoacidose diabética.  

Isso causa grande morbidade aos acometidos, um impacto emocional e social sem 

precedentes, além de onerar o serviço previdenciário decorrente de afastamentos 

devido a licenças de saúde ou aposentadorias permanentes, tornando-se pertinente 

a abordagem do tema. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar e apresentar um plano de intervenção para melhor atenção à saúde e 

qualidade de vida dos pacientes com diabetes mellitus, em Santa Rosa da Serra – 

Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar e quantificar pessoas com DM na comunidade e propor processo melhor 

processo de atenção à sua saúde. 

 Propor ações – educação para a saúde – para maior conhecimento e controle do 

DM pela comunidade: controle de medicação, controle de peso, prática de atividades 

físicas e dietas alimentares adequadas. 

 Realizar um trabalho educacional multidisciplinar – educação permanente em saúde 

– com equipe e todos os profissionais da área da saúde. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do plano de intervenção, realização inicial de diagnóstico 

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

de Santa Rosa da Serra – MG, área de abrangência da Equipe de Saúde da Família 

Santa Rosa. 

O método da estimativa rápida constitui uma forma de se alcançar informações 

sobre um conjunto de problemas e dos recursos potências para o enfrentamento 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Para uma proposta de intervenção para o 

problema do crescimento do número de pacientes com diabetes mellitus segue-se o 

método do Planejamento Estratégico Situacional (PES). 

Realizada pesquisa bibliográfica por meio das principais bases de dados de saúde, a 

partir dos descritores em ciências da saúde: diabetes mellitus, educação em saúde e 

estratégia saúde da família. Para redação do texto foram aplicadas as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo de 

iniciação à metodologia: Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA.; 

VASCONCELOS; SOUZA, 2017. Para a definição das palavras-chave e keyboards 

utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (BRASIL, 2017). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 

 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata sobre cuidados primários de saúde 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1978, on-line)  

 

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde 

baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 

fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de 

indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a 

um custo que a comunidade e o país podem manter em cada fase de seu 

desenvolvimento, no espírito de autoconfiança autodeterminação. Fazem 

parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a 

função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e 

econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato 

dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 

saúde pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente 

possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o 

primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde 

(DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978, on-line). 

Assim,  

 

Atenção Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica à Saúde (ABS) é a 

atenção essencial à saúde baseada em métodos e tecnologias práticas, 

cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, ao alcance de todos os 

indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena participação e a 

um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e cada 

etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e 

autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata sobre cuidados primários 

(ORGANIZAÇÃOMUNDIAL DE SAÚDE,1978) atenção primária à saúde (APS) ou 

atenção básica à saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em métodos 

e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, ao 

alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena 
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participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 

cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e 

autodeterminação (ORGANIZAÇÃOMUNDIAL DE SAÚDE, 1978). 

 

5.2 Estratégia Saúde da Família 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica no 

país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família é 

entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde (BRASIL, 2017). 

A Atenção Básica considera a pessoa em sua singularidade e inserção sociocultural, 

buscando produzir a atenção integral, incorporar as ações de vigilância em saúde - a 

qual constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e 

disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde - além disso, visa o 

planejamento e a implementação de ações públicas para a proteção da saúde da 

população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para 

a promoção da saúde (BRASIL, 2017). 

 

5.3 Educação continuada, educação permanente em saúde, educação popular 

em saúde 

 

Para a utilização desses termos em um projeto de intervenção que propõe ações 

educativas com a população e com a equipe de Saúde da Família é importante rever 

os conceitos: 

Educação continuada. Processo de aquisição sequencial e acumulativa de 
informações técnico-científicas pelo trabalhador, por meio de escolarização 
formal, de vivências, de experiências laborais e de participação no âmbito 
institucional ou fora dele. Educação em saúde, 1 – Processo educativo de 
construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação temática 
pela população e não à profissionalização ou à carreira na saúde. 2 – 
Conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomeadas 
pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores a 
fim de alcançar uma atenção à saúde de acordo com suas necessidades. 
Notas: i) A educação em saúde potencializa o exercício do controle social 
sobre as políticas e os serviços de saúde para que esses respondam às 
necessidades da população. ii) A educação em saúde deve contribuir para o 
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incentivo à gestão social da saúde. Ver Educação popular em saúde. 
Educação permanente em saúde. Ações educativas embasadas na 
problematização do processo de trabalho em saúde e que tenham como 
objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria organização 
do trabalho, tomando como referência as necessidades de saúde das 
pessoas e das populações, a reorganização da gestão setorial e a 
ampliação dos laços da formação com o exercício do controle social em 
saúde. Educação popular em saúde. Ações educativas que têm como 
objetivo promover, na sociedade civil, a educação em saúde, mediante 
inclusão social e promoção da autonomia das populações na participação 
em saúde (BRASIL, 2012). 
 

5.4Diabetes mellitus 

 

O termo DM refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, 

caracterizado por hiperglicemia, intolerância à glicose e distúrbios no metabolismo 

de carboidratos, proteínas e gorduras, por defeitos da secreção e/ou da ação da 

insulina (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999, apud BRASIL, 2013). O DM é 

hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os 

sistemas de saúde de todo o mundo. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje, existem mais de 13 milhões de 

pessoas vivendo com diabetes, representando 6,9% da população, e em 

crescimento. O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção 

de estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e 

obesidade, são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência 

do diabetes em todo o mundo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2018). 

O diabetes mellitus, tipo 1 (DM1) é uma doença crônica em que o paciente necessita 

da administração de insulina durante toda a vida, permitindo o controle efetivo da 

doença, mas não a sua cura (WASS et al., 2011).  

O diabetes tipo 1 é causado por uma destruição das células beta pancreáticas com 

consequente deficiência completa ou quase total de insulina. Os fatores de risco 

para DM1 ainda estão sendo pesquisados. No entanto, ter um membro da família 

com DM1 aumenta um pouco o risco de desenvolver a doença. Fatores ambientais e 

exposição a algumas infecções virais também têm sido associados ao risco de 

desenvolver DM1 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2018) 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2)  é responsável por cerca de 90% de todos os casos 

de diabetes, neste caso a resposta à insulina é diminuída, e isso é definido como 

resistência à insulina. A insulina é ineficaz e é inicialmente combatida por um 



29 

 

 
 

aumento na produção de insulina para manter a homeostase da glicose, mas, com o 

tempo, a produção de insulina diminui, resultando em DM2. O DM2 é mais comum 

em pessoas com mais de 45 anos, mas é cada vez mais visto em crianças, 

adolescentes e adultos jovens devido ao aumento dos níveis de obesidade, 

inatividade física e dietas com muita energia (BRASIL, 2019a) 

A expectativa de vida é reduzida em média em 15 anos para o DM1 e em 5 a 7 anos 

no DM2; os adultos com DM têm risco duas a quatro vezes maior de doença 

cardiovascular e acidente vascular cerebral; é a causa mais comum de amputações 

de membros inferiores não traumáticas, cegueira irreversível e doença renal crônica 

terminal. Em mulheres, é responsável por maior número de partos prematuros e 

mortalidade materna (BRASIL, 2919a). 

O DM pode causar aumento da glicemia e suas altas taxas podem levar a 

complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos 

mais graves, o diabetes pode levar à morte. Apresenta-se de diversas formas e 

possui diversos tipos diferentes. Independentemente do tipo de diabetes, é 

imprescindível que o paciente procure um médico para iniciar o tratamento 

(BRASIL, 2019a). 

Atacado pelo sistema imunológico, as células do pâncreas, onde se produz a 

insulina, são destruídas em mais de 90% no diabetes tipo 1. Portanto o pâncreas 

passa a produzir pouca ou nenhuma insulina. Acredita-se que um dos 

responsáveis possa ser o fator ambiental, e que haja uma preposição genética 

para que pessoas tenham tendência a esse fator (BRUTSAERT, 2017). 

O DM1 geralmente aparece na infância e adolescência, podendo, porém, ser 

diagnosticado no adulto. Entre 5% e 10% do total de diabéticos no Brasil, 

apresentam esse tipo (BRASIL, 2019). 

No DM2 o pâncreas continua produzindo insulina, as vezes em níveis maiores que 

o normal, mas o corpo não a aproveita adequadamente, e se torna resistente aos 

seus efeitos. Conforme a doença avança o pâncreas passa a diminuir a 

capacidade de produção de insulina (BRUTSAERT, 2017). 

Ainda segundo Brutsaert, esse tipo era raro em crianças e adolescentes, mas está 

se tornando cada vez mais frequente. Manifesta-se em pessoas acima de 30 anos 

de idade e, com o avanço da idade, é gradualmente mais comum: cerca de 26% 

das pessoas acima de 65 anos possuem o DM2. 
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A causa do diabetes tipo 2, está correlacionada ao sobrepeso, sedentarismo, 

triglicerídeos elevados, hipertensão, hábitos de alimentação inadequados, sendo 

essencial o acompanhamento médico para tratamento dessa e de outas doenças 

que podem acompanhá-la (BRASIL, 2019).  

O diagnóstico do DM sé feito por exames de sangue. Com três minutos e uma gota 

de sangue pode-se perceber alterações glicêmicas. Se consideradas notáveis, há a 

realização de exames específicos, como o de curva glicêmica (teste de tolerância à 

glicose), em que os resultados são disponibilizados em gráficos e tem um 

diagnóstico preciso (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2018). 

Utiliza-se também a dosagem da hemoglobina glicada, chamada de hemoglobina 

glicosilada, hemoglobina A1c ou simplesmente HbA1c, um exame para o 

acompanhamento dos pacientes diabéticos, onde se tem um meio mais eficiente de 

se observar os níveis médios da glicose sanguínea nos últimos 2 ou 3 meses. O 

mesmo é recomendado para os pacientes a cada 3 ou 6 meses, realizado por um 

profissional de saúde com uma amostra de sangue (SAÚDE, 2019a). 

O HbA1c é o exame mais importante, pois utilizando somente os exames de 

glicemia em jejum, os resultados poderiam encaminhar o médico a achar que o 

tratamento está correto, uma vez que a glicemia pode se encontrar em níveis 

desejáveis. Já a hemoglobina glicada representa a glicemia média nos últimos 2-3 

meses mostrando que a glicemia poderia estar complemente descontrolada nos 

últimos meses (NEWS MEDICAL, 2019). 

Segundo a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

(CONITEC), para o tratamento do DM, as intervenções não medicamentosas são e 

essenciais para o controle glicêmico, seu cuidado deve ser oferecido pelos 

profissionais da área da saúde, bem como enfermeiros, farmacêuticos, 

nutricionista, profissionais da educação, assistentes sociais (BRASIL, 2019 c). 

As primeiras recomendações são exercícios físicos, dietas e educação para a 

saúde (conscientização e informação sobre o assunto), para pessoas que 

apresentam o quadro de diabetes leve. Pessoas com excesso de peso (sobrepeso 

ou obesidade), fundamentalmente, necessitam de controle. Quando a mudança no 

estilo de vida já ocorreu e não se obteve a melhora dos níveis de glicose do 

sangue, para o diabetes tipo 2, bem como os diabéticos tipo 1, é necessário 

acrescentar medicamentos (BRUTSAERT, 2017). 
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Para os pacientes com quadro de diabetes tipo 1 são necessárias injeções diárias 

de insulina, para assim mantar os níveis de glicose considerados normais, no 

sangue. O aparelho chamado glicosímetro, é necessário no dia a dia o paciente 

para realização dessa medição. Além da insulina, podem ser necessários 

medicamentos de via oral para o tratamento (BRASIL, 2019b). 

De acordo com o Ministério da Saúde para pacientes com diabetes tipo 2, é 

necessário identificar o grau de necessidade do paciente para, assim, indicar os 

medicamentos: 

 Inibidores da alfaglicosidase: impedem a digestão e absorção de carboidratos no 

intestino. 

 Sulfonilureias: estimulam a produção pancreática de insulina pelas células. 

 Glinidas: agem também estimulando a produção de insulina pelo pâncreas. 

Os pacientes têm o tratamento gratuito garantido pelo Sistema Único de 

Saúde, em que se oferecem as insulinas humana NPH (também conhecida como 

protamina neutra de Hagedorn – Neutral Protamine Hagedorn), em suspensão 

injetável e a insulina humana regular, além de glibenclamida, metformina e 

glicazida, medicamentos de controle oral de índice glicêmico. Também estão 

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

Em março de 2017, a CONITEC incorporou ao SUS duas novas tecnologias 

para o tratamento do diabetes (BRASIL, 2019c). 

 A caneta para injeção de insulina, para proporcionar a melhor comodidade na 

aplicação, facilidade de transporte, armazenamento e manuseio e maior 

assertividade no ajuste da dosagem. 

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

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

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

em relação ao tempo para início de ação e duração do efeito. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Esse plano refere-se ao problema priorizado “Alto número de pacientes com 

diabetes mellitus (DM), com baixa qualidade de vida”, para o qual se registra uma 

descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, 

de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

 

Dos 3.367 usuários cadastrados na unidade, cerca de 480 possuem DM, o que 

corresponde a 14% da população da cidade de Santa Rosa da Serra, um índice 

muito mais alto do que o esperado. 

Muitas das vezes o trabalho realizado pela equipe de saúde fica comprometido pela 

falta de conhecimento do paciente acerca da sua condição de saúde. Por isso DM  

foi escolhido como o problema que precisa de intervenção da eSF, pois sabemos 

que, quando em condições favoráveis alguns tipos de diabetes podem ser 

controlados, até sem o uso de medicamentos. 

A maior parte dos pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica cadastrados na 

unidade está realizando o controle da pressão arterial e aderindo ao tratamento 

proposto nas consultas. Contudo, os pacientes com DM não o fazem, principalmente 

pela dificuldade e falta de conhecimento sobre a importância da alimentação para o 

controle da diabetes. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 

Quantificar o predomínio atual de DM e estimar o número de pessoas com a doença 

é importante, pois possibilita planejar e alocar recursos do município de Santa Rosa 

da Serra de maneira racional. Agora o entendimento do problema de que se 

pretende enfrentar será a partir da identificação de suas possíveis causas. As 

possíveis causas para o crescimento do número de pacientes com DM, da ESF 

Santa Rosa, podem ser: 

 Não cumprimento de dietas e acompanhamento inadequado de peso. 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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 Estilo de vida não saudável: a cidade ainda que pequena se urbanizou 

rapidamente piorando os hábitos de vida da população. 

 Falta de preparo da equipe da saúde da família no acompanhamento dos 

pacientes com diabetes. 

 Processo de trabalho da equipe inadequado para orientação adequada dos 

pacientes com diabetes. 

 Dificuldades da população na compreensão dos fatores de risco. 

 Não adesão ao tratamento correto. 

 Dosagem errada de medicamentos por falta de visitas médicas. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos 

 

Após a identificação do problema considerado prioritário –“Alto número de 

pacientes com diabetes mellitus (DM), com baixa qualidade de vida”– e suas 

possíveis causas, a equipe de Saúde da Família identificou os seguintes nós críticos 

– problemas intermediários que, resolvidos, resolvem ou minimizam o problema 

principal: 

1. Necessidade de identificar e quantificar pessoas com DM na 

comunidade e propor processo melhor processo individual e coletivo 

mellitus de atenção à sua saúde. 

2. Educação em saúde – para maior conhecimento e controle do diabetes 

pela comunidade: controle de medicação, controle de peso, prática de 

atividades físicas e dietas alimentares adequadas. 

3. Educação Permanente em Saúde, como trabalho educacional 

multidisciplinar com a equipe de saúde da família e todos os 

profissionais da área da saúde. 
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6.4 Desenho das operações 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTOS 2018). 

Os quadros 4, 5 e 6, a seguir, representam cada um desses passos realizados para 

resolução de cada nó crítico. 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Fonte: Da autora, 2020. 

Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema prioritário 

“alto número de pacientes com diabetes mellitus, com baixa qualidade de vida” em 

Santa Rosa da Serra – Minas Gerais (2019) 

Nó crítico 1 Necessidade de identificar e quantificar pessoas com diabetes mellitus na 

comunidade e propor processo melhor processo individual e coletivo de 

atenção à sua saúde 

Operação Estimular e explicar a importância da mudança para bons hábitos de vida 

Projeto Diabéticos de bem com a vida 

Resultados 

esperados 

Adesão a hábitos de vida saudáveis: redução da alimentação, do consumo de 

álcool e cigarro e a prática de atividades físicas. População consciente sobre 

os males da diabetes e buscando alternativas para melhorar sua saúde e se 

prevenindo contra doenças 

Produtos 

esperados 

Pacientes mais ativos, realizando atividades físicas, comendo bem 

Orientação e informação ao grupo de adeptos a dieta 

Campanha de conscientização via rádio e televisão 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Reorganização da agenda da unidade. - Organização de corridas 

e atividades físicas ao ar livre 

Cognitivo: Necessária à mobilização da população para com a campanha 

Financeiro: Aquisição de recursos didáticos, folders, panfletos de divulgação 

Político: Mobilização intersetorial com o intuito de obter espaço nos rádios e 

TVs da cidade 

Recursos críticos Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders) para campanha 

/ - Reorganização da agenda da equipe para a colocação da operação em 

prática 

Controle dos 

recursos críticos 

Setor de comunicação social – Favorável 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Equipe da ESF – Favorável 

Ações 

estratégicas 

Contratar um educador físico para auxiliar nas atividades  

Prazo Três meses para dar início as atividades. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médica da ESF; 

Profissional de Educação Física contratado. 
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Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema prioritário “alto 

número de pacientes com diabetes mellitus, com baixa qualidade de vida” em Santa 

Rosa da Serra, Minas Gerais (2019) 

Nó crítico 2 Educação em saúde – para maior conhecimento e controle do diabetes pela 
comunidade: controle de medicação, controle de peso, prática de atividades 
físicas e dietas alimentares adequadas 

Operação 
(operações) 

Fomentar processo informativo e educativo com a comunidade para a 
importância da adesão de dietas saudáveis, exercícios físicos persistentes, 
acompanhamento do peso, comparecimento às consultas programadas e 
controle de medicamentos. 

Projeto Dieta do bem. 

Resultados 
esperados 

População aderindo a dietas, através do acompanhamento semanal do peso. 

Produtos 
esperados 

Pacientes mais comprometidos e responsáveis 

Campanhas de promoção e prevenção do diabetes mellitus 

Criação de um plano alimentar com a nutricionista da unidade  

Recursos 
necessários 

Estrutural: Organização da agenda equipe, para colocar o plano em prática 

Capacitação da equipe executora 

Financeiro: Aquisição de fitas métricas e mais balanças, além de materiais 
didáticos em folders 

Político: Conseguir espaço na rádio e televisão local para apresentar o 
projeto a toda a população 

Recursos críticos Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders) para 
campanha e compra da premiação do vencedor da campanha 

Organizacional: Tempo para colocar em prática o projeto, a reorganização 
da agenda da equipe de saúde 

Controle dos 
recursos críticos 

Setor de comunicação social – Favorável 

Secretária Municipal de saúde – Favorável 

Equipe da ESF - Favorável  

Ações 
estratégicas 

Necessário à criação de uma premiação para o paciente do projeto que mais 
perder peso 

Prazo Quatro meses após a elaboração da dieta 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica da unidade de saúde e Nutricionista do NASF 
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Quadro 5 - Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema prioritário “alto 

número de pacientes com diabetes mellitus, com baixa qualidade de vida” em Santa 

Rosa da Serra ,Minas Gerais (2019). 

Fonte: Da autora, 2020. 

Nó crítico 3 Educação Permanente em Saúde, como trabalho educacional multidisciplinar 

com a equipe de saúde da família e todos os profissionais da área da saúde. 

Operação 

(operações) 

Desenvolvimento de uma estratégia educacional multidisciplinar com a equipe 

de saúde da família e todos os profissionais da área da saúde 

Projeto Aprendendo sempre. Estratégias para o bom cuidado. 

Resultados 

esperados 

Pacientes mais ativos, cientes do tratamento e prevenção da diabetes mellitus 

Produtos 

esperados 

Orientação e informação ao grupo de adeptos a dietas 

Campanha de conscientização via rádio e televisão 

Recursos 

necessários 

Estrutural: - Reorganização da agenda da unidade;  

Cognitivo: Necessária a mobilização da população para com a campanha; 

Financeiro: Aquisição de recursos didáticos, folders, panfletos de divulgação; 

Político: Mobilização intersetorial com o intuito de obter espaço nos rádios e 

TVs da cidade. 

Recursos críticos Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders) para 

campanha. 

-Reorganização da agenda da equipe para a colocação da operação em 

prática 

Controle dos 

recursos críticos 

Setor de comunicação social – Favorável 

Secretária Municipal de saúde – Favorável 

Equipe da ESF – Favorável 

Ações 

estratégicas 

Premiar os indivíduos da área de abrangência que mais se dedicam no 

controle e prevenção da DM. 

Prazo 3 meses para dar início as atividades. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médica do ESF 

Agentes de saúde da ESF 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do Planejamento Estratégico Situacional foi possível levantar os problemas 

mais recorrentes da cidade de Santa Rosa da Serra, em Minas Gerais, e pelo 

método da estimativa rápida foi possível quantificar e priorizar o problema mais 

grave na cidade. Ainda que muito pequena e com características rurais, a cidade 

não é diferente dos grandes centros urbanos quando se trata de doenças crôncias 

não transmissíveis, como o DM.  

Partindo daí, o presente trabalho é de extrema importância para colaborar com a 

melhora de vida da população. 

Espera-se que através da criação do plano de ação, que a equipe de saúde da 

Estratégia Saúde da Família seja capaz de melhorar seu processo de trabalho em 

prol dos diabeticos da cidade e também para a população no geral. Concietizando-

os sobre a importância de se controlar a doença, realização do tratamento adequado 

e manutenção de hábitos de vida saudáveis. 
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