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 “Quando tudo parecer dar errado em sua vida, lembre-se que 

o avião decola contra o vento, e não a favor dele”. Henry Ford 



RESUMO 
 
 
A cada ano cresce o número de diabéticos no Brasil; segundo uma pesquisa feita 
pelo Ministério da Saúde, O número de brasileiros diagnosticados com diabetes 
cresceu 61,8% nos últimos 10 anos, passando de 5,5% da população em 2006 para 
8,9% em 2016. Por isso, é importante o controle e prevenção da doença e a 
estratégia de saúde da família visa buscar e promover a qualidade de vida, 
intervindo nos fatores que coloca a saúde da população brasileira em risco. Esse 
trabalho trata-se de um plano intervenção com vista a adesão do tratamento do 
diabetes mellitus por pacientes atendidos pela equipe de saúde da família localizada 
na cidade de Além na Paraíba e tem como objetivo elaborar um plano intervenção 
visando prevenção e tratamento do Diabetes Mellitus na unidade de saúde do Bairro 
Jardim do Paraíso através das ações de conscientização e prevenção por meio de 
palestras e um atendimento individualizado, tanto por parte do médico, quanto por 
parte do ACS. Para elaboração deste trabalho foi utilizado o método simplificado de 
Planejamento Estratégico Situacional revisão de literatura na base de dados 
Biblioteca Virtual da Saúde a partir dos descritores: Estratégia Saúde da Família, 
Diabetes Mellitus, Sistema Único de Saúde. Esse método contribuiu para o melhor 
entendimento dos pacientes sobre a diabetes mellitus, assim como a prevenção e o 
tratamento da mesma, trazendo uma melhor qualidade de vida e espera-se alcançar 
um melhor resultado com as ações aplicadas visando à prevenção e o controle da 
doença. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Diabetes Mellitus. Sistema Único de 
Saúde. 



ABSTRACT 
 
 
Each year the number of diabetics in Brazil increases; according to a survey 
conducted by the Ministry of Health. The number of Brazilians diagnosed with 
diabetes increased 61.8% in the last 10 years, from 5.5% of the population in 2006 to 
8.9% in 2016. Therefore, it is important control and prevention of the disease and the 
family health strategy aims to seek and promote quality of life, intervening in the 
factors that put the health of the Brazilian population at risk. This work is an 
intervention plan aimed at adhering to the treatment of diabetes mellitus by patients 
attended by the family health team located in the city of Além in Paraíba and aims to 
elaborate an intervention plan aimed at prevention and treatment of Diabetes Mellitus 
in the health unit of Bairro Jardim do Paraíso through the actions of awareness and 
prevention through lectures and an individualized care, both by the physician and by 
the ACS. The simplified method of Strategic Situational Planning was used to 
elaborate this work. This method has contributed to a better understanding of 
patients about diabetes mellitus, as well as prevention and treatment of diabetes 
mellitus, bringing a better quality of life and hope to achieve a better result with the 
actions applied for the prevention and control of the disease . 
 
Keywords: Family Health Strategy; Diabetes Mellitus and Single Health System. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Ao final do século XVIII a cidade de Além Paraíba era chamada de chamada de 

sertões de leste. Essa cidade era menosprezada pelos portugueses pelo fato de não 

ter as “preciosidades” considerada por eles, o tão aclamado ouro e as pedras 

preciosas. Foi mudado o histórico, quando o ouro foi achado em Cantagalo/RJ onde 

os ladrões transportaram ouro para região da Mata Mineira despertando os olhares 

das autoridades para o lugar (ALÉM PARAÍBA, 2002). 

Além na Paraíba é governada pelo prefeito Miguel Belmiro de Souza Junior, sendo 

um município brasileiro do interior do estado de Minas Gerais, onde os habitantes se 

chamam além-paraibanos, na divisa com o estado do Rio de Janeiro. O município se 

estende por 510,250 km². Localizado na região conhecida como Zona da Mata, é um 

dos 142 municípios agrupados em sete microrregiões. Vizinho dos municípios de 

Carmo, Santo Antônio do Aventureiro e Volta Grande. O município de Além Paraíba 

situa-se 38 km de Leopoldina onde é a cidade de maior extensão nos arredores. A 

distância da capital Belo Horizonte é de 380 km. A sua população é de 35.589 

habitantes (IBGE, 2010). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2010, a 

economia do município regrediu a um modelo voltado a agropecuária, após a ter 

perdido quase todas suas indústrias para os estados vizinhos. O Produto Interno 

Bruto PIB per capita no período de 2015 soma 22.748,10 R$. Na área de saúde 

conta de 7 Equipe Saúde Família ESF implantadas onde o hospital de referência 

São Salvador fornece atenção a região e para todos que necessitem, um hospital 

filantrópico consolidado.  

 

1.2 Aspectos da comunidade de Jardim do Paraíso 

O IBGE (2010) descreve que a cidade é estimada em aproximadamente 34.349 

pessoas. Ela apresenta um percentual menor de idosos relacionado ao número de 

jovens e adultos, o número maior são jovens de 14 à 19 anos.  
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1.3 O sistema municipal de saúde 

Sistema municipal é composto por oito unidades básicas de saúde (UBS) composta 

por sete equipes ESF implantadas, onde quatro UBS são tradicionais e cinco 

compõe UBS de apoio um centro de atenção psicossocial (CAPS), um serviço de 

atenção especializada (SAE), um centro de especialidades odontológicas (CEO), um 

laboratório regional de prótese dentaria (LPRD), um centro municipal de 

especialidades (CENC), Laboratório de análise Bioquímico derivado ao Hospital São 

Salvador, hospital de segundo nível. Pacientes mais grave são transferidos á Muriaé 

ou Juiz de Fora.  

No que diz respeito a apoio diagnóstico o Município de Além Paraíba conta de 

equipamentos diagnósticos de média complexidade, Ultrassonografia, raios-X, 

dentre outro equipamento. Necessitando de apoio de alta complexidade o paciente é 

encaminhado a Juiz de Fora ou Muriaé. O município conta com apoio de Farmácia 

de Minas (Farmácia Mineira de Além Paraíba LTDH), além do apoio das farmácias 

populares (ALÉM PARAÍBA, 2002). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Jardim Paraíso 

Unidade de Saúde da Família Jardim Paraiso localizada na Rua 24 de Marco, 118 - 

Jardim Paraiso, cidade de Além Paraíba MG, inaugurada para atender a demanda 

em atenção básica, território composto por 1.100 famílias inscritas totalizando 4.300 

pessoas. A ESF atende a população carente da zona rural onde esse número de 

famílias pode ser maior do que citado anteriormente, aumentando o número de 

atendimentos sendo o pico no período matutino com maior concentração do fluxo de 

atendimentos ao início das semanas. A unidade é de fácil acesso, o horário de 

funcionamento foi das 7 ás 16 horas. A estrutura da unidade é composta por uma 

recepção com uma secretária, sala de curativo, sala de vacina e dois consultórios, 

onde atende um pediatra duas vezes por semana e o clinico geral de segunda à 

quinta-feira.  
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1.5 A Equipe de Saúde da Família Jardim Paraiso, da Unidade Básica de Saúde 

Jardim Paraiso: 

Composta por dois médicos, sendo um clínico geral e um pediatra que atende duas 

vezes na semana, três enfermeiros, seis agentes comunitários de saúde (ACS), um 

profissional de limpeza e uma secretária, ademais equipe saúde bucal composta por 

um cirurgião dentista e um técnico em saúde bucal.  Núcleo Ampliado de Saúde da 

Família (NASF) implantando recentemente, equipe composta por uma psicóloga, 

uma fonoaudióloga, um educador físico e um fisioterapeuta. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe de Jardim Paraíso 

O funcionamento é das 7 às 16 horas. As vacinas são às terças feiras, o 

atendimento médico é de segunda à quinta-feira, sendo que o clinico geral e o 

atendimento com o pediatra é 2 vezes por semana. O grupo de hipertensos e 

diabéticos- Hiperdia as visitas são agendadas e realizadas na quinta-feira. Caso 

houver alguma emergência o atendimento poderá ser feito na hora. As consultas são 

agendadas pela manhã e tarde, até 12 pacientes poderiam ser atendidos pela 

manhã e tarde. Livre demanda caso tenha mais de 12 pessoas. 

 

1.7 O dia a dia da equipe de Jardim Paraíso 

O dia a dia da equipe é, assim que os médicos chegam à unidade na parte da 

manhã começam as consultas médicas das 7 às 8 horas. O início dessas consultas 

às 8 em ponto. Consultas às 12 e pela tarde é prioritária para idosos e emergências. 

Na quarta-feira o atendimento é feito para hiperdia (hipertensão e diabetes). A 

atenção na zona rural é feita às terças-feiras, acontece visitas médicas e renovação 

de receitas as quintas feiras.  

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade   

  - Atualmente está sendo o grande problema na rede de saúde, a uma grande 

evolução de doenças crônicas, surgimento de hipertensão, diabetes mellitus. 

 - Doenças na infância -Surgimento de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia em 

crianças e adolescentes.  
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 - Saúde mental - Grande número de casos de doenças mentais principalmente 

depressão e distúrbio do sono. No Município há uma assistência adequada aos 

pacientes, porém é notável o grande crescimento de transtorno de ansiedade na 

adolescência.  

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

intervenção (segundo passo)  

No território da ESF Jardim Paraiso vemos um aumento significativo de surgimento 

de doenças crônica (diabetes e hipertensão). Consequentemente complicações 

vasculares na maioria dos casos, principalmente na população, mas vulnerável 

(idosos) em alguns casos evoluindo para quadros greves. 

Para mudar essa realidade, é importante que a ESF trabalhe junto a população, 

levando informação por meio de palestras e orientando sobre os fatores que 

contribuem para o surgimento das doenças, além de orientar o paciente que acode 

ESF para a consultas diárias.  

O incentivo e a prática da promoção e da prevenção de doenças ajudam a estimular 

a própria comunidade e os familiares a desenvolverem atitudes pessoais que 

favoreçam a saúde e a qualidade de vida de todos, uma vez que manter uma vida 

saudável traz mais disposição para as atividades do cotidiano. 

O quadro um relata sobre a classificação de prioridade para os problemas 

identificado no diagnóstico da comunidade Jardim paraíso, onde o mesmo abordará 

a importância, urgência, capacidade de enfrentamento e a priorização. 
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Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Jardim Paraiso, 
Unidade Básica de Saúde Jardim Paraiso, município de Além Paraíba, estado 
de Minas Gerais 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento 
Seleção/ 
Priorização 

Evolução de 
doenças crônicas 

Alta  Media  Media   1 

Doenças na 
infância 
 

Alta  Media  Alta  2 

Saúde mental 
 
 

Media  Media  Media  3 

Tabagismo 
 
 

Alta Média Médio 4 

Maus hábitos 
alimentares 
 

Alta  Médio Médio 5 

Pacientes obesos 
 

Alta Médio Médio 5 

Fonte: Próprio autor (2018). 
 
 

        O item abaixo explica cada problema relacionado ao quadro um, que são 

evolução de doenças crônicas, saúde mental, tabagismo, maus hábitos alimentares 

e pacientes obesos. 

- As mudanças de hábitos alimentares acarretam o crescente aumento da obesidade 

evoluindo para a alta taxa de doenças crônicas e a diabetes está dentro desses 

índices. 

- Doença na infância pode ser gerada por maus hábitos alimentares e predisposição 

genética. 

- A saúde mental é uma predisposição genética, sendo na localidade de trabalho de 

importância média, urgência média e capacidade média o enfrentamento também é 

médio;  

- O tabagismo é um fator desencadeante da diabetes, pois ele pode trazer uma série 

de complicações em pessoas fumantes não portadoras de diabetes e portadores, 

causando complicações, cardiovasculares, oculares, pulmonares entre outras. 

- As doenças crônicas tem como causa principal o mau hábito alimentar e estilo de 

vida (sedentarismo), gerando uma pré-disposição para desenvolver esses tipos de 

enfermidades, por isso é considerado de importância alta; por isso, pacientes obesos 

com péssimos estilos de vida, estão dentro desse grupo de risco.  
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 Este trabalho se justifica por saber que a diabetes é um dos maiores fatores de 

morbimortalidade. Sua prevalência aumenta com a idade e mesmo com a evolução 

ao longo dos anos, sua prevenção continua sendo um grande desafio em razão de 

suas complicações. 

Por isso, o trabalho é de suma importância, para trazer uma maior qualidade de vida 

da população em questão, assim como o tratamento e a prevenção da diabetes.  
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3-OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral: 

 Elaborar um plano intervenção visando prevenção e tratamento do Diabetes Mellitus 

na unidade de saúde do Bairro Jardim do Paraíso através das ações de 

conscientização e prevenção por meio de palestras e um atendimento 

individualizado, tanto por parte do médico, quanto por parte do ACS. 
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4 METODOLOGIA 
 

Este projeto utilizou como metodologia o referencial bibliográfico da Biblioteca Virtual 

em Saúde foram feitos busca em artigos sobre a diabetes melitus importantes para 

complementar o trabalho e documentos de órgãos públicos (ministérios, secretarias, 

etc.). Para o levantamento do material, foram utilizados os Descritores em Ciência 

da Saúde: Estratégia Saúde da Família, Sistema Único de Saúde e Diabetes 

Mellitus. O presente trabalho foi feito com a elaboração um plano de intervenção e 

foi utilizado o método simplificado de Planejamento Estratégico Situacional (PES). O 

PES possui seis passos, o primeiro é descrever os problemas de saúde do território 

e da comunidade, segundo é a priorização dos problemas, selecionar o problema 

para plano de intervenção, terceiro descrever o problema, quarto explicar o 

problema, quinto selecionar os nós críticos do problema e por último o sexto passo 

que é o desenho das operações. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
5.1- Estratégia saúde da família 
 
 
         A estratégia saúde na família (EFS) surgiu no Brasil em meados do século XX, 

em 1994 onde o seu principal objetivo foi reorientar/reorganizar/reformular o modelo 

assistencial em saúde, que estava centrado na doença e no médico, não o indivíduo 

como sujeito de direitos e nem na equipe de saúde como deveria ser. Este modelo é 

denominado médico- hegemônico (FRANCO MAGALHÃES, 2007). 

         Esta estratégia é muito conhecida como Programa Saúde da Família (PSF), 

vem sendo proposta pelo Ministério da Saúde (MS), sendo definida como uma forma 

de reorganização da atenção básica com possibilidade de reorientação do sistema 

de saúde, tendo intrínseco nesse programa os princípios e as diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) – universalização, descentralização, integridade e 

participação da comunidade – estruturando-se a partir da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) (BRASIL, 2013). 

         A equipe de saúde da família é multiprofissional, e composta por no mínimo um 

médico, generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou 

técnico de enfermagem e ACS. (BRASIL, 2006). Os funcionários envolvidos na 

equipe precisam trabalhar até 8 horas, sendo atenciosos com a população, fazendo 

o trabalho com seriedade e atenção em tudo que faz. Salientando que, é importante 

ter uma ligação efetiva com a comunidade, conhecendo pessoalmente cada pessoa, 

sabendo onde mora, quem são seus parentes e qual a sua história de vida (BRASIL, 

2013). 

         Na equipe da unidade de Jardim Paraíso 005 na cidade de Além Paraíba MG, 

foi implementado recentemente o NASF, junto com psicólogos, nutricionistas, 

fisioterapeutas e um preparador físico. Assim foram organizadas palestras 

educativas com nutricionistas para poder orientar alimentações adequadas para 

cada tipo de patologias como: dislipidemias, diabetes e hipertensos. Também foi 

desenvolvida atividades físicas duas vezes na semana na quadra da área de 

atuação do Jardim Paraíso e foram feitos atendimentos individualizados de 

orientações nutricionais, sobre os malefícios de uma má alimentação e os benefícios 

da boa alimentação e atividades físicas. Esse foi um conjunto de estratégias feitas 

para melhorar e conscientizar a população sobre maus hábitos alimentares. 
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5.2- Diabetes Mellitus 

 

         Ramos (1999) relata que um médico romano chamado Aretaeus descreveu a 

diabetes como uma doença cuja eliminação de urina era frequente trazendo como 

consequência ao portador, muita sede e emagrecimento.  

         A diabetes é definida por ser um grupo de doenças metabólicas que se 

caracteriza por altos níveis de açúcar no sangue (hiperglicemia), causada pelos 

defeitos na secreção na ação da insulina no metabolismo dos alimentos 

(SMELTZER BARDE, 2006). Sendo hoje em dia um dos principais problemas de 

saúde, gerando incapacidade e mortalidade, sendo já a quarta causa de morte no 

Brasil (PACE et al., 2006). A Federação Internacional de Diabetes IFD (2013) relata 

que, 5,1 milhões de pessoas com idade entre 20 e 79 anos morreram em 

decorrência do diabetes em 2013. 

         De acordo com o Ministério da Saúde, o monitoramento dessa patologia pode 

prevenir retardar e até mesmo amenizar as suas manifestações, acarretando o 

controle da evolução desta patologia. A questão é que muitos dos portadores desta 

doença não possuem boas condições de vida e muitos deles não tem o 

conhecimento do tratamento da mesma; pelo fato de terem condições de vida bem 

mais baixas que o restante da população, muitos deles colocam em primeiro lugar 

outras coisas, que não é a sua saúde (BRASIL, 2013). 

          Outro fato é que mesmo com o aumento do conhecimento e a modificação de 

atitudes não ajudam a melhorar a glicemia e reduzir o peso; o importante é adquirir 

uma boa dieta e praticar exercícios físicos. (TORRES; FRANCO, 2009).  

          Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) declara que 

até 2030 haverá um aumento no número de indivíduos com diabetes que pode ser 

de aproximadamente 366 milhões de pessoas com essa patologia. Este problema é 

devido a falta de cuidados com a saúde e principalmente mal hábitos alimentares 

(BRASIL, 2006). Cobas e Gomes (2010) relata que a diabetes vem comprometendo 

o organismo do indivíduo gradativamente sem que ele saiba que está com a doença, 

descobrindo somente quando tem um sintoma mais grave.  

         A classificação da diabetes pode ser de tipo 1 (DM1), tipo 2 (DM2) e Diabetes 

Gestacional (DMG). Diabetes do tipo I sua faixa etária de idade é mais decorrente 

em crianças, adolescentes e jovens adultos sendo aproximadamente de 5 a 10%, é 
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uma doença de causa desconhecida, é auto-imune, acontece uma destruição nas 

células β-pancreáticas o que traz uma deficiência total de insulina o pâncreas perde 

a capacidade de produzir insulina em decorrência de um defeito imune trazendo 

auto anticorpos contra as células que produzem esse hormônio (DALLAQUA; 

DAMASCENO, 2011). 

          A Sociedade Brasileira de Diabetes (2007) relata que a diabetes autoimune 

evolui em estágios desde uma predisposição genética (principalmente associada ao 

sistema HLA DR/DQ/DP) sendo causada também por fatores ambientais que podem 

ser infecciosos, dietéticos, tóxicos que levam ao desenvolvimento de uma insulite 

autoimune (produção de anticorpos contra componentes da ilhota e ativação de 

linfócitos T), e gradualmente a secreção de insulina diminui e a tolerância à glicose, 

até a deficiência absoluta de insulina com surgimento da hiperglicemia. 

          A associação Americana de Diabetes (2007) demonstra os principais 

marcadores da DM1 como auto-anticorpos contra as células das ilhotas (ICA), os 

que atacam a insulina (IAA), contra a descarboxilase do ácido glutâmico (anti-

GAD65) e tirosina-fosfatases (IA-2 e IA-2 β). 

         No DM2, existem aproximadamente 90% de pessoas acometidas com esse 

tipo de diabetes de todas as idades. Porém a idade com mais frequência é 

diagnosticada após os 40 e em torno de 80% dos indivíduos com DM2 se encontram 

acima do peso ou obesidade e mesmos naqueles com peso normal, pode ocorrer 

maior predomínio de gordura na região abdominal podendo acarretar um maior 

aumento da pressão arterial, dislipidemia, DM2 em jovens (INVITTI et al., 2003).   

         Os indivíduos afetados apresentam resistência à insulina, o portador até pode 

produzir insulina, porém ela não exerce a sua função no corpo e a produção 

insuficiente do hormônio pelas células beta. Esse tipo de diabetes é adquirida 

principalmente pela idade, excesso de peso, sedentarismo e, frequentemente, 

encontra-se associado à hipertensão arterial e à dislipidemia (INVITTI et al., 2003).   

           A DMG é caracterizada pelo quadro de intolerância à glicose, com primeira 

identificação na gravidez podendo acontecer 1 a 14% das gestações 7 porém a 

maioria dos casos  é diagnosticado na segunda metade da gravidez esse tipo de 

diabetes pode prosseguir após o parto e evoluir para DM2 (DALLAQUA; 

DAMASCENO, 2011).  

           Existem também outros tipos de diabetes pouco comum podendo ser defeitos 

genéticos das células β, os defeitos genéticos na ação da insulina, doenças do 
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pâncreas exócrino que pode ser uma pancreatite crônica, endocrinopatias, diabetes 

quimicamente induzido ou induzido por drogas exemplo disso são os 

glicocorticoides, infecções, formas incomuns de diabetes imunomediado e outras 

síndromes genéticas, algumas vezes, associadas ao diabetes (DALLAQUA; 

DAMASCENO, 2011).  

           

 Figura 1- Tipos de Diabetes 

 
 Fonte: DATASUS (2012) 
 
 

         A figura 1 demostra que a DM2 adquirida tem o maior índice, ou seja, os maus 

hábitos alimentares e o péssimo estilo de vida das pessoas tem uma maior 

prevalência para ocorrer a DM2. Torres et al. (2009) destacam que, o controle e a 

prevenção de complicações do diabetes podem acontecer através de programas 

educativos e Rodrigues et al. (2012) também falam que o controle da doença como 

sua prevenção é de suma importância no acompanhamento e tratamento do 

paciente com diabetes mellitus.  

           O diabetes melitus é uma doença perigosa, existem complicações agudas e 

crônicas que podem ocorrer em pessoas portadoras dessa doença. Nas 

complicações agudas os pacientes precisam ser atendidos com urgência, pois elas 

ocorrem muito rápido podendo causar danos sério se não forem identificadas com 

prontidão, as complicações agudas são: 

          Cetoacidose diabética (CAD) que é uma condição aguda que tem como 

principal característica a hiperglicemia, acidose metabólica, desidratação e cetose 

que é causada por uma grande deficiência nos níveis de insulina. Essa complicação 

é muito comum em indivíduos portadores de DM1 e pode ser causada tambem por 
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situações de estresse agudo como infecções, traumas ou emergências 

cardiovasculares e apresentação clinica inicial do DM1 e DM2 (RODACKI et al., 

2007). 

          Estado hiperosmolar hiperglicêmico (EHH) essa complicação aguda do 

diabetes é caracterizada por uma intensa hiperglicemia, desidratação e 

hiperosmolaridade plasmática. O que pode causar este estado no paciente são 

condições agudas como AVC, IAM, trauma, queimaduras, intoxicação exógena, 

infecções e outras. O estado EHH é uma condição grave (KITABCHI et al., 2001). 

          De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2007) a hipoglicemia que 

acontece quando há uma redução nos níveis de glicose no sangue, essa condição é 

muito comum em indivíduos portadores de diabetes melitus podendo ser 

assintomática ou acompanhada de sensação de fome, cefaleia, confusão mental, 

taquicardia, tremores, sudorese, alterações visuais e, nos casos mais graves, 

convulsões, coma e óbito. Se prolongada, pode causar lesões cerebrais 

irreversíveis.  

            A sociedade Brasileira de Diabetes (2007) relata que o diabetes melitus é 

uma doença silenciosa e ela se desenvolve gradativamente e assim como as 

complicações agudas, existem também as complicações crônicas que se não 

tratadas com antecedências podem ser irreversíveis. Dentre as complicações 

crônicas estão:            

          Nefropatia Diabética (ND) é caracterizada por uma complicação crônica 

microvascular, sendo uma doença que acomete os rins e de estágio terminal e que 

evolui para muitos estágios. A ND é a principal causa de insuficiência renal terminal 

que acomete 31% de indivíduos portadores de DM2 (GROSS et al., 2005). 

         Retinopatia diabética (RD) é considerada umas das principais causas de 

cegueira acometendo pessoas de 20 a 74 anos, evoluindo de forma assintomática. É 

caracterizada uma patologia crônica porque aos 20 anos de doença, mais de 90% 

dos diabéticos tipo 1 e 60% daqueles com o tipo 2 apresentarão algum grau de 

retinopatia (KLEIN, 2000). 

         Neuropatia diabética é uma condição crônica do diabetes melitus que acomete 

o sistema nervoso periférico causando lesões (degeneração progressiva) nos nervos 

ocasionada pelo níveis de glicemia elevado causando a perda de sensibilidade tátil, 

térmica e dolorosa. Isso pode aumentar o risco de ulcerações e deformidades, 
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especialmente nos pés, com potencial risco de amputação (NASCIMENTO et al., 

2016). 

          Outra complicação crônica muito conhecida do diabetes melitus é o pé 

diabético que é considerado como infecção, ulceração ou também destruição dos 

tecidos profundos dos pés, associada a anormalidades neurológicas e vários graus 

de doença vascular periférica, nos membros inferiores de pacientes com diabetes 

mellitus (MILECH, 2004). 

           A Doença cardiovascular (DCV) é uma complicação crônica importante 

relatar, pois, o acometimento é grave e precoce em pacientes diabéticos pois 

acomete esses pacientes com apenas 12 anos de doença bem antes da 

manifestação clínica do diabetes (SELVIN et al., 2004). 

          Há um índice de aproximadamente 55% de doença arterial coronariana (DAC) 

entre adultos diabéticos, sendo uma complicação muito grave e mais comum em 

pessoas do sexo feminino e a presença de diabetes melitus equivale a um maior 

risco de complicações e morte após evento cardiovascular (ABIZAID et al., 2001) 

          De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2007) a doença arterial 

obstrutiva periférica (DAP) é uma complicação crônica do diabetes que se 

caracteriza pela obstrução aterosclerótica das artérias de membros inferiores e que 

pode evoluir para isquemia crítica do membro causando a sua amputação.  

         Por isso, é importante educar o portador com diabetes, como um aspecto 

fundamental do cuidado na obtenção do controle da doença e, assim, prevenir ou 

retardar o desencadeamento de complicações agudas e crônicas, trazendo uma 

promoção e qualidade de vida (PACE et al., 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Diabetes Mellitus”, para o qual se 

registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus 
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nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(CAMPOS, FARIA E SANTOS et al., 2010);  

           

6.1 Descrição do problema selecionado  
 
É necessário logo do início identificar os problemas como diabetes mellitus I e II, 

obesidade, tabagismo entre outros problemas que afetam os portadores da diabetes 

mellitus. Em seguida é necessário descrever o problema que seria a doença e seus 

males, assim como os riscos e explicar o problema e seus tratamentos (CAMPOS, 

FARIA E SANTOS et al., 2010); 

O diagnóstico situacional na área do ESF Jardim Paraiso define os hábitos de vida 

como o fator que participa nos agravos em saúde. Mudança no hábito de vida e 

campanha abordando o assunto, juntamente com as visitas domiciliar, seria o 

principal plano de ação (BRASIL, 2009). 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado  
 

        Justificativas do aumento de casos de diabetes mellitus encontram-se no estilo 

de vida atual, marcado por hábitos alimentares, abuso de álcool, situações de 

estresse e sedentarismo. Fator socioeconômico há uma grande contribuição para 

aumento no surgimento de casos, quanto menos o poder aquisitivo, menor a 

capacidade de seguir um plano adequado em hábitos alimentares corretos, além da 

dificuldade a acesso às informações (BRASIL, 2009). 

 

6.3 Seleção dos nós críticos  
 
- Estilos de vida inadequados; 

- Falta de informação; 

- Falta de adesão ao tratamento. 

 

 
6.4 Desenho das operações  
 
O quadro 2, esta relatando as operações do primeiro nó crítico que se relaciona ao 

diabetes mellitus, na população de Além na equipe de Saúde e Família Jardim 

Paraíso. 
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Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 

“Diabetes Mellitus”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família Jardim Paraiso, do município Além Paraíba, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Próprio Autor, 2018 
 

O quadro 3, abordará as operações do segundo nó crítico na população de Além na 

equipe de saúde e família de Jardim Paraíso. Que relata sobre a falta de informação 

sobre a diabetes mellitus e a postura que deve ser tomada por parte da equipe de 

saúde que está no projeto e os colaboradores. 

 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado a falta de informação 

Nó crítico 1 
Estilos de vida inadequados 

Operação (operações)  Mudanças nos hábitos de vida. 

Projetos  Modificar hábitos de vida e alimentares da população.  

Conhecimento do assunto abordado pelos profissionais de saúde. 

Resultados esperados Conscientização e informação de necessidade de mudança nos hábitos de 
vida, alimentares, práticas de atividade físicas. 

Adesão adequada ao tratamento prescrito.  

Capacitação dos profissionais em saúde. 

Produtos esperados  Adesão ao paciente as mudanças propostas. 

Aumento a informação sobre o assunto abordado. 

Recursos necessários  Estrutural: Profissionais para acompanha grupo operativo. 

Cognitivo: conhecimento sobre tema. 

Financeiro: recursos para panfletos, folder. 

Político: Espaços em rádios, com informações sobre tema descrito. 

Recursos críticos       Estrutural: Espaços para palestras, medicamentos. 

Cognitivo: Conhecimento sobre assunto abordado. 

Político: Articulação intersetorial. 

Financeiro: Financiamento de projetos em saúde. 

Controle dos recursos 

críticos  

Setor de comunicação social, secretaria de saúde. 

Ações estratégicas Palestras de conscientização, informação a população sobre riscos 
cardiovasculares. 

Prazo Não estabelecido  

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

ESF juntamente com secretaria de saúde. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Será monitorando mensalmente pela secretaria de saúde com metas a serem 
cumpridas. Tendo o panorama semestral do trabalho estabelecido. 
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o sobre “Diabetes Mellitus”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
 Saúde da Família Jardim Paraiso, do município Além Paraíba, estado de Minas 
Gerais. 

Fonte: Próprio Autor ( 2018). 
 

O quadro 4, irá apresentar o terceiro nó crítico que é a falta de adesão ao tratamento 

da diabetes mellitus por parte da população, onde será abordado as medidas a ser 

tomadas para a mudança desse número. 

 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado a falta de adesão ao 
tratamento do Diabetes Mellitus, na população sob responsabilidade da Equipe 

Nó crítico 2 
Falta de informação  

Operação (operações)  Trazer o conhecimento da doença através dos profissionais de saúde.  

Projetos  Promover palestras sobre o diabetes mellitus e os problemas causados 

pela doença. Fazer a capacitação de profissionais de saúde sobre o tema 

abordado. 

Resultados 

esperados 

O maior entendimento por parte da população sobre a patologia  

Produtos esperados Aumento da informação sobre o assunto abordado 

Adesão ao paciente às mudanças propostas 

Recursos 

necessários  

Estrutural: Profissionais para acompanhar grupo operativo. 

Cognitivo: conhecimento sobre tema. 

Financeiro: recursos para panfletos, folder. 

Político: Espaços em rádios, com informações sobre tema descrito. 

Recursos críticos       Estrutural: Espaços para palestras, medicamentos. 

Cognitivo: Conhecimento sobre assunto abordado. 

Político: Articulação intersetorial. 

Financeiro: Financiamento de projetos em saúde. 

Controle dos 

recursos críticos  

Setor de comunicação social, secretaria de saúde. 

Ações estratégicas Conscientizar a população sobre os riscos causados pela diabetes mellitus 

e fazer uma abordagem de prevenção e tratamento 

Prazo Não estabelecido  

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento das 

ações 

ESF juntamente com secretaria de saúde. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Será monitorando mensalmente pela secretaria de saúde com metas a 
serem cumpridas. Tendo o panorama semestral do trabalho estabelecido. 
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de Saúde da Família Jardim Paraiso, do município Além Paraíba, estado de 
Minas Gerais. 

Fonte: Próprio Autor (2018). 
 

 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com o trabalho feito na comunidade de Jardim Paraíso, pode-se chegar a conclusão 

de que a elaboração de um plano de intervenção, assim como as ações feitas que 

foram as palestras, seminários e atendimento individualizado foi muito importante 

para o tratamento e prevenção de diabetes.  

Nó crítico 3 
Falta de adesão ao tratamento 

Operação (operações)  Conscientizar a população sobre a importância do tratamento 

Projetos  Palestras sobre os benefícios trazidos pelo tratamento e os males que a 

doença causa 

Resultados 

esperados 

Conscientização sobre os benefícios do tratamento e os resultados que o 

mesmo pode trazer para a saúde do paciente 

Capacitação dos profissionais em saúde. 

Produtos esperados  Adesão do paciente ao tratamento 

Adesão ao paciente às mudanças propostas. 

Recursos 

necessários  

Estrutural: Profissionais para acompanhar grupo operativo. 

Cognitivo: conhecimento sobre tema. 

Financeiro: recursos para panfletos, folder. 

Político: Espaços em rádios, com informações sobre tema descrito. 

Recursos críticos       Não se aplica 

Controle dos 

recursos críticos  

Setor de comunicação social, secretaria de saúde. 

Ações estratégicas Palestras de conscientização, informação a população sobre riscos de não 

tratar a doença 

Prazo Não estabelecido  

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento das 

ações 

ESF juntamente com secretaria de saúde. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Será monitorando mensalmente pela secretaria de saúde com metas a 

serem cumpridas. Tendo o panorama semestral do trabalho estabelecido. 
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E a grande importância do projeto, foi a melhor qualidade de assistência em saúde 

para os diabéticos trazendo melhor qualidade de vida. Contudo tudo fora 

descobertos poucos conhecimentos sobre a diabetes mellitus por parte da 

população, isso mostra o valor do trabalho feito na comunidade. 
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