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RESUMO 
 

Diabetes é uma doença crônica não transmissível que pode ocasionar transtorno 
metabólico grave. Propõem-se ações interventivas neste estudo uma vez que, a 
equipe de saúde da Unidade de Saúde da Família Programa Saúde da Família II 
detectou, somente na área adscrita com 2.100 usuários cadastrados, 197pessoas 
diagnosticadas como diabéticas. No período de abril a julho de 2017 foi realizado um 
trabalho de avaliação com esse grupo específico, onde foi observado por meio de 
consultas programadas e de demanda espontânea que os mesmos não fazem o uso 
correto da medicação orientada para o tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 2.  O 
objetivo deste trabalho é implantar um projeto de intervenção em saúde para 
desenvolver ações para a promoção da saúde e o aumento da adesão ao 
tratamento do usuário com diabetes atendidos pela Equipe de Saúde da Família 
PSFII, da Unidade de Saúde Campo Grande, Alagoas. O projeto de intervenção 
respaldou-se nos passos do Planejamento Estratégico Situacional e no 
embasamento teórico nas consultas realizadas na Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), na base de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) com os 
descritores:  Diabetes Mellitus tipo 2, Estratégia de Saúde da Família e Educação 
em Saúde. Também foram consultados os Cadernos do Ministério da Saúde e a 
Sociedade Brasileira de Diabetes. Com a execução deste projeto espera-se 
melhorar a qualidade de vida dos diabéticos cadastrados na área de abrangência da 
equipe de saúde da Estratégia Saúde da Família II, por meio das ações de 
educação em saúde e melhorar no controle do diabetes mellitus tipo 2 reduzindo os 
agravos desta doença.  
 
 
 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 2. Estratégia de saúde da Família. Educação 
em Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ABSTRACT 

 
 

Diabetes is a chronic non-communicable disease that can cause severe metabolic 
disorder. Interceptive actions are proposed in this study, since the health team of the 
Family Health Unit Family Health Program II detected only persons diagnosed as 
diabetic in the area enrolled with 2,100 registered users. In the period from April to 
July 2017 an evaluation work was carried out with this specific group, where it was 
observed through scheduled consultations and spontaneous demand that they do not 
make the correct use of medication aimed at the treatment of Type 2 Diabetes 
Mellitus The objective of this work is to implement a health intervention project to 
develop actions to promote health and increase adherence to the treatment of users 
with diabetes attended by the PSFII Family Health Team, Campo Grande Health 
Unit, Alagoas. The intervention project was supported in the steps of the Situational 
Strategic Planning and the theoretical basis in the consultations carried out in the 
Virtual Health Library (VHL), in the database of the Scientific Electronic Library 
Online (SciELO) with the descriptors: Diabetes Mellitus type 2, Family Health 
Strategy and Health Education. The Ministry of Health notebooks and the Brazilian 
Diabetes Society were also consulted. The execution of this project is expected to 
improve the quality of life of diabetics enrolled in the area of coverage of the health 
team of the Family Health Strategy II, through health education actions and improve 
the control of type 2 diabetes mellitus reducing the of this disease. 

 
 

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus. Family Health Strategy. Health Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

As origens do atual município de Campo Grande, do Estado do Alagoas, remontam 

de 1800, com a chegada dos primeiros colonizadores. Aí se instalaram pequenos 

sítios e casas e as planícies garantiam boas pastagens, ideais para a criação de 

gado e ovelhas. Os campos tinham grandes proporções e, daí o lugar ficou 

conhecido como Campo Grande. Contudo, o desenvolvimento do município veio 

com a chegada da estrada de ferro e dos trabalhadores e a implantação do 

acampamento, em 1939 (CAMPO GRANDE, 2018). 

 

Em 1944, a primeira igreja edificada foi destruída pela explosão no depósito de 

dinamites usadas pelos operários na construção da ferrovia. A própria comunidade 

construiu a nova igreja (CAMPO GRANDE, 2018). 

 

Em maio de 1960 ocorreu a autonomia administrativa do município, com o 

desmembramento do município de São Braz. Campo Grande atrai centenas de 

visitantes com sua tradicional Feira de Gado, a segunda maior de Alagoas. Duas 

festas também animam a cidade: a da Emancipação Política, ocorre em 31 de maio 

e a festa da padroeira Santa Luzia é comemorada dia 13 de dezembro (CAMPO 

GRANDE, 2018). 

 

Os habitantes Campo Grande são denominados de campo-grandenses. O município 

tem uma extensão territorial de 167,3 km² conta com uma população estimada, em 

2018, de aproximadamente 9.550 habitantes. A densidade demográfica do município 

é de 54 habitantes por km² (IBGE,2018). 

 

Essa comparação com as demais cidades do Brasil, o município de Campo Grande 

está na posição 4645 de 5570 e 4152 de 5570, respectivamente. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 

58,7% da população nessas condições, o que o colocava na posição 5 de 102 

dentre as cidades do estado e na posição 85 de 5570 dentre as cidades do Brasil 

(IBGE,2018). 

https://www.cidade-brasil.com.br/estado-alagoas.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-campo-grande-al.html
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Quanto à taxa de escolarização, no ano de 2015, os alunos dos anos iniciais da rede 

pública da cidade tiveram nota média de 3,6 pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 2,1. 

Comparando o município com as demais cidades do estado observa-se que a nota 

dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 89 de 102. A taxa de 

escolarização para pessoas de 6 a 14 anos foi de 96,3 em 2010. Isso posicionava o 

município na posição 46 de 102 dentre as cidades do estado e na posição 4359 de 

5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE,2018). 

 

A economia é baseada no comércio, criação e venda de gado. A feira de gado é 

bastante conhecida e movimenta o comercio local. 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

Na comunidade temos praças, escolas municipais privadas e estaduais. A coleta de 

lixo é regular e descartada no aterro sanitário. Nas últimas administrações, a 

comunidade tem recebido algum investimento público nas escolas e nos centro de 

saúde. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

De acordo com o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

(SIOPS, 2017), o financiamento na área da saúde no município de Campo Grande, 

no que diz respeito ao item transferências é proveniente de impostos e 

transferências constitucionais e legais. O Município não possui recursos próprios, o 

gasto per capita ao ano está e, 1.982.328,26.  

 

A rede de serviços de saúde do município de Campo Grande é estruturada da 

seguinte forma, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município (CAMPO GRANDE,2018):  

Atenção Primária: o modelo de atenção adotado pelo município é o modelo de 

atenção à saúde da Atenção Primária com alguns serviços de média complexidade 

como o CEO. 
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Atenção Hospitalar: a atenção hospitalar e a racionalização da utilização de novas 

tecnologias são essenciais à reorganização da pratica assistencial e melhoria das 

ações e serviços prestados no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Apoio Diagnóstico: utiliza recursos físicos como serviços de Ultrassonografia. 

 

Assistência Farmacêutica: Para o quadriênio 2014/2017, o município promoveu a 

revisão da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), 

principalmente quanto à disponibilidade dos medicamentos de diabetes e de 

Hipertensão em todas as unidades Básicas de Saúde para pacientes que fazem uso 

contínuo de medicamentos. 

 

Vigilância da Saúde: Vários são os desafios em relação à gestão da Vigilância em 

Saúde, dentre os quais: integração das áreas da Vigilância Epidemiológica, 

Promoção da Saúde, Vigilância da Situação de Saúde, Vigilância em Saúde 

Ambiental, Vigilância a Saúde do Trabalhador e Vigilância Sanitária entre si e com a 

Atenção Básica. 

 

Relação dos pontos de Atenção: A estratégia da saúde da família vem 

acontecendo dentro da reordenação de atenção básica, facilitando acesso da 

população aos serviços de saúde, prestando assistência integral, resolutiva e de 

qualidade. 

 

Modelo de Atenção: O município vem desenvolvendo o modelo de atenção à 

saúde, através da Estratégia Saúde da Família (ESF) a partir do ano de 1996, 

existindo atualmente quatro equipes com cobertura de 100%. 

O Modelo de atenção adotado pelo município de Campo Grande garante o acesso 

com qualidade aos serviços de saúde, tendo como diretrizes a integração 

operacional da Vigilância e da Assistência à Saúde, a ampliação da rede própria de 

serviços, a consolidação da rede de referências e o fortalecimento das ações 

integradas de supervisão, monitoramento e avaliação (CAMPO GRANDE,2018). 
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A rede de saúde do município é composta por quatro Unidades de Saúde da Família 

e seis unidades de apoio para as Equipes de Saúde da Família. Na área urbana 

encontra-se localizado o Centro de Saúde de Campo Grande funcionando com duas 

equipes saúde da família, (PSF 1 e PSF 4).  

 

Na área rural, funciona a Unidade Básica de Saúde (USB) da Gruta, composta por 

uma Equipe Saúde da família (eSF) do Programa Saúde da Família (PSF 2), USB 

Poço da Lagoa que funciona com uma eSF do PSF 3. Por conta dos vários 

povoados existentes, o município conta ainda com algumas Unidades de Saúde de 

apoio as eSF, que são: Camarão (PSF 1), Mata Vermelha (PSF 2), Boqueirão da 

Marabá (PSF 3) e Poço do Boi (PSF 3). 

 

O município no ano de 2009 desenvolveu as Ações de Saúde Bucal, sendo 

coordenadas por um profissional de nível superior (cirurgião dentista), quatro 

Equipes de Saúde Bucal, contando também com o Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO). O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) foi implantado 

no município em 2013 destinado ao atendimento especializado às famílias (SIOPS, 

2017). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Campo Grande 

 

A Unidade de Saúde Estratégia Saúde da Família (ESFII) foi inaugurada há cerca de 

20 anos e está localizada na área rural do município e compreende a localidade de 

Gruta Funda e Mata Vermelha.  Conta com sete micro áreas, sendo representadas 

por sete Agentes Comunitarios de Saúde (ACS). Essa área possui aproximadamente 

350 famílias cadastradas.  

 

Atualmente, a população empregada vive basicamente do cultivo de soja, tomate e 

batata cultivados em pequenas propriedades rurais remanescentes. Essa população  

mora  na periferia da cidade. 

 

A Unidade de Saúde do PSF II possui sede própria e abriga a Equipe de Saúde da 

Família. Trata-se de uma unidade antiga, porém bem conservada. Sua área pode 
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ser considerada adequada considerando a demanda e a população atendida cerca 

de 2.100 pessoas. 

 

A área destinada à recepção é pequena e nos horários de grande demanda de 

atendimento, no período da manhã, há certo congestionamento de pessoas o que 

dificulta um pouco o atendimento e é motivo de insatisfação de usuários e 

profissionais de saúde. O espaço é muito pequeno e não há acomodação para 

todos. 

 

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

no salão da associação de moradores, que fica ao lado do centro de saúde. Existe 

um bom relacionamento da população e os profissionais que compõem a equipe de 

saúde, mantendo um forte vínculo. 

 

A Unidade, atualmente, está buscando melhorar sua estrutura física e de 

equipamentos. A falta de alguns equipamentos constituiu-se em foco de tensão 

relevante entre a eSF, a coordenação do PSF e o gestor municipal de saúde. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família PSFII, da Unidade de Saúde Campo Grande 

 

A Equipe PSFII é formada pelos seguintes profissionais: uma médica, uma 

enfermeira, sete ACS, um Técnico de Enfermagem, um cirurgião dentista, uma 

Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), uma recepcionista e uma Auxiliar de Serviços 

Gerais. 

 

O tempo da Equipe é destinado quase que exclusivamente com as atividades de 

atendimento da demanda espontânea (maior parte) e com o atendimento de alguns 

programas, como: saúde bucal, pré-natal, puericultura, controle de câncer de mama 

e ginecológico, atendimento a hipertensos e diabéticos, e acompanhamento de 

crianças desnutridas. A equipe PSF II realiza outras ações de saúde, como por 

exemplo, horta comunitária e grupos de hipertensos e diabéticos, que, com o tempo, 

se mostraram pouco resolutivos. No início essas iniciativas conseguiram despertar 

algum interesse da comunidade, mas logo as pessoas “sumiam” das reuniões e o 

trabalho “morria”. 
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde 

 

A Unidade tem seu horário de funcionamento das 8h às 17h e para dar suporte às 

atividades da assistência se faz necessário que os ACS prestem serviços de 

recepção e arquivo sempre que o Auxiliar de Enfermagem ou Enfermeiro estão 

realizando atividades assistenciais. Para tal, os ACS se revezam durante a semana, 

seguindo uma escala de serviço. Esse fato tem sido motivo de algumas discussões, 

principalmente entre o Enfermeiro da equipe e o Coordenador de Atenção Básica, 

que justifica a necessidade de utilizar o trabalho dos ACS nessas atividades, pela 

dificuldade de contratação de outro Auxiliar de Enfermagem. 

 

1.7 O dia a dia da equipe PSF II 

 

A agenda da equipe está distribuída da seguinte forma nos turnos manhã e tarde: 

Quadro 1- Agenda semanal de atendimento Unidade de Saúde Campo Grande 

Equipe PSF II, 2018 

Segunda Visita (VD) segunda Gestante estratificação 

terça Demanda espontânea terça Agendados ESF II 

quarta Puericultura/agendados quarta Puericultura/demanda 
espontânea 

quinta Hiperdia/demanda espontânea quinta Hiperdia/agendados 

sexta Reunião equipe sexta Reunião/capacitação 
educação permanente  

Elaborado pela autora (2018). 

Em nossa rotina para se incluir novas estratégias e ações é preciso adequar as 

mesmas a rotina da equipe uma vez que, na agenda já estamos com todos os dias 

com assistência à população, quer seja grupo operativo ou em programa. No que 

refere à compatibilidade creio que seja possível rever e reformular a agenda para se 

incluir novas ações sem sacrificar a assistência já planejada.  

Então todas essas ações também fazem parte da rotina de trabalho da unidade de 

saúde, além dos serviços de atendimento a demanda espontânea e programa na 

unidade, assistência pré-natal, puericultura, saúde bucal, saúde do homem, hiperdia 

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

(primeiro passo) 

O diagnóstico situacional feito na área de abrangência atendida pela equipe PSF II e 

baseado em Faria, Campos e Santos (2018) encontrou os seguintes problemas: 

 Capacidade física insuficiente para o atendimento às diretrizes do Plano de 

Vigilância da Qualidade da Água (VIGIAGUA); 

 Coberturas muito baixas da rede coletora de dejetos ou fossa séptica nos 

domicílios, acarretando maior risco de adoecimento e óbito por infecções de 

veiculação hídrica; 

 Insuficiência no processo de monitoramento, avaliação e controle da água 

consumida pela população do município; 

 Ausência de tecnologia na distribuição de água para consumo humano. 

 Prevalência de infecções intestinais em crianças; 

 Descontrole do diabetes mellitus tipo 2 entre os usuários diabéticos 

aumentando os atendimentos por usuários descompensados acarretando no 

aumento da demanda espontânea. 

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde PSF II, Unidade Básica de 

Saúde Campo Grande, município de Campo Grande, estado de Alagoas, 2018 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidadede 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Capacidade física 
insuficiente para o 
atendimento às diretrizes do 
Plano de Vigilância da 
Qualidade da Água 
(VIGIAGUA). 

6 6 fora 6 

Coberturas muito baixas da 
rede coletora de dejetos ou 
fossa séptica nos domicílios, 
acarretando maior risco de 
adoecimento e óbito por 
infecções de veiculação 

7 5 fora 5 
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hídrica 

Insuficiência no processo de 
monitoramento, avaliação e 
controle da água consumida 
pela população do município 

8 4 fora 4 

Ausência de tecnologia na 
distribuição de água para 
consumo humano 

5 3 fora 3 

Prevalência de infecções 
intestinais em crianças. 

9 2 parcial 2 

Descontrole do diabetes 
mellitus tipo 2 entre os 
usuários diabéticos 
aumentando os 
atendimentos por usuários 
descompensados 
acarretando no aumento da 
demanda espontânea 

10 1 parcial 1 

Elaborado pela autora,(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 

 

Propõem-se ações interventivas neste estudo uma vez que a equipe de saúde da 

Unidade de Saúde da Família PSF II detectou, somente na área adscrita com 2.100 

usuários cadastrados, 197pessoas diagnosticadas como diabéticas. No período de 

abril a julho de 2017 foi realizado um trabalho de avaliação com esse grupo 

específico, onde foi observado por meio de consultas programadas e de demanda 

espontânea que os mesmos não fazem o uso correto da medicação orientada para o 

tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 2.  

Assim, a implantação do projeto de intervenção justifica-se pela necessidade em 

desenvolver ações para este grupo, visto que, existe uma alta procura de pacientes 

diabéticos que busca de atendimento assistencial na demanda espontânea/livre, 

pelo motivo de descompensação, gerando maior demanda de atendimentos. Esses 

pacientes são de risco porque não   realizam o tratamento medicamentoso de forma 

correta e nem o tratamento não medicamentoso.  

Para tanto, almeja-se atentar quanto á importância da adesão ao tratamento 

medicamentoso e às mudanças de hábitos não saudáveis na alimentação e no 

comportamento, incentivando as mudanças no estilo de vida (MEV), objetivando a 

promoção da saúde do usuário com diabetes e o aumento da adesão ao tratamento 

de uma forma geral.  

O Diabetes Mellitus do tipo 2 favorece o aumento da morbidade e da mortalidade por 

doenças cardiovasculares e os profissionais de saúde devem se atentar para fazer 

diagnóstico preciso desses pacientes que sofrem um impacto psicológico negativo o 

que requer, do profissional apoiar e encaminhar para programas que têm equipes de 

trabalho com esse grupo de pacientes (ZANCHETTA et al., 2016).  

Ainda Zanchetta et al. (2016, p. 350) mencionam: 

Os provedores de serviços de saúde devem se organizar para 
oferecer suporte e educação sobre autocuidado, abordando estilo de 
vida saudável, uso de medicações, estratégias para lidar com 
estresse emocional e mudanças de comportamento, a fim de manter 
um controle metabólico otimizado.  
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Com base na fundamentação teórica e na experiência da equipe é que reforçamos a 

necessidade de trabalhar educativamente com os pacientes diabéticos sob 

responsabilidade dos profissionais da equipe do PSF II, em Campo Grande, 

Alagoas. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 
 

Implantar um projeto de intervenção em saúde para desenvolver ações para a 

promoção da saúde e aumento da adesão ao tratamento do usuário com diabetes 

atendidos pela Equipe de Saúde da Família PSFII, da Unidade de Saúde Campo 

Grande, Alagoas. 

 

 
 

3.2 Objetivos específicos 
 
 

 Realizar ações de educação em saúde incentivando a adesão ao tratamento 

farmacológico e não farmacológico no controle do Diabetes Mellitus tipo 2; 

 Promover ações de acompanhamento dos níveis glicêmicos dos usuários 

participantes da intervenção; 

 Intensificar as visitas aos domicílios na busca pelos diabéticos faltosos, 

orientando e incentivando a participação e acompanhamento no Hiperdia. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

A proposição deste projeto de intervenção se fundamentou no Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) com realização do método de para estimativa rápida 

para identificação dos problemas da área adscrita e posterior, definição do problema 

prioritário, dos nós críticos e das ações a serem programadas e implementadas 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

O embasamento teórico deste trabalho se fez em consultas à Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), na base de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) com 

os descritores:  Diabetes Mellitus tipo 2, Estratégia de saúde da Família e Educação 

em saúde. 

 

Também foram consultados os Cadernos do Ministério da Saúde e a Sociedade 

Brasileira de Diabetes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 
 

  

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
5.1 Diabetes Mellitus 
 
 

Diabetes é uma doença crônica não transmissível que causa transtorno metabólico 

de diversas e diferentes etiologias. Devido a falhas da ação da insulina no 

organismo, o diabetes se caracteriza por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo 

de carboidratos, proteínas e gorduras (BRASIL, 2013).  

 

Malta et al. (2014, p. 605) asseguram que, no Brasil, “segundo dados da Vigilância 

dos Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(Vigitel) realizada em 2006, 5,3% da população acima de 18 anos residente no 

conjunto das capitais autorreferiram diabetes”.  

 

Em 2014, o DM 2 causou 4,9 milhões de mortes no mundo e foi responsável por 

11% do gasto total com a saúde de adultos (INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION, 2013). O DM2 é um dos principais fatores de risco para 

aterosclerose e suas complicações, incluindo ataques cardíacos e Acidente Vascular 

Encefálico (AVE). 

Segundo Martin et al. (2012) os comportamentos de risco, ao longo dos anos como 

alimentação inadequada, alcoolismo, tabagismo e sedentarismo podem favorecer no 

surgimento de morbidades associadas ao diabetes mellitus tipo 2.  

 

Ao ser confirmado o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, o portador dessa doença 

crônica deve ser orientado quanto a importância do controle da glicemia. Primeiro, 

com a avaliação da hiperglicemia por meio de exames “como a hemoglobina glicada 

(HbA1c), assim como aqueles que detectam flutuações da glicemia ao longo do dia, 

por exemplo, o automonitoramento da glicemia capilar (AMGC) [...]”.  A partir desse 

controle, ações terapêuticas terão maior sustentabilidade com o objetivo de se 

alcançar melhores resultados para o paciente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2016, p. 25). 
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Ainda a Sociedade Brasileira de Diabetes (2016, p. 91) alerta que “Embora o 

aparecimento do diabetes mellitus tipo 1 (DM1) não seja evitável, o diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) pode ser retardado ou prevenido, por meio de modificações de estilo 

de vida, que incluem dieta e atividade física (grifo nosso). 

[...] foi possível constatar que a obesidade corporal e a gordura 
abdominal foram as variáveis que contribuiram para o 
desenvolvimento da DM em idosos. Essas informações são válidas e 
merecem atenção pelos pesquisadores e profissionais da área, no 
sentido de incitar discussões para avaliar se as estratégias 
implementadas contemplam esses determinantes analisados e se 
essas têm sido eficazes e eficientes para evitar o desenvolvimento 
dessa doença (ROEDIGER et al., 2018, p. 3920) 

 

Silva et al. (2006) referem que ações interventivas, como os grupos educativos, para 

o tratamento e o monitoramento de pacientes hipertensos e diabéticos, bem como a 

garantia de provimento de medicação e atendimento de intercorrências são muito 

úteis no controle destas doenças crônicas. Ressaltam que essas intervenções 

devem ser mantidas e institucionalizadas nos serviços públicos de saúde e incluir em 

todas essas ações os profissionais de saúde e a comunidade. 

Meiners et al. (2017) reafirmam que os objetivos do tratamento das pessoas 

diabéticas é o controle de alterações metabólicas, a prevenção de complicações e a 

promoção de melhor qualidade de vida. Para tal, deve-se associar ao tratamento 

medicamentoso as medidas não farmacológicas, como a alimentação saudável e 

atividade física, além da adesão aos tratamentos. 

De acordo com diretrizes do Ministério da Saúde, 

Os resultados no controle do DM advêm da soma de diversos fatores 
e condições que propiciam o acompanhamento desses pacientes, 
para os quais o resultado esperado além do controle da glicemia é o 
desenvolvimento do autocuidado, o que contribuirá na melhoria da 
qualidade de vida e na diminuição da morbimortalidade. Os objetivos 
mais importantes das ações de saúde em DM são controlar a 
glicemia e, com isso, em longo prazo, reduzir morbimortalidade 
causada por essa patologia. Portanto, fazer uma intervenção 
educativa sistematizada e permanente com os profissionais de 
Saúde é um aspecto fundamental para mudar as práticas atuais em 
relação a esses problemas de saúde (BRASIL,2013, p. 21).  

 

5.2 Complicações decorrentes do Diabetes  
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Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), o diabetes corresponde a um grupo 

de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a 

complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, como os olhos, rins, 

nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos.  

Essas complicações podem resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina 

envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células 

beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios 

da secreção da insulina, entre outros a estimativa para o ano de 2010 era de 

superior a 180 milhões de pessoas com DM2, com base neste quantitativo estima-se 

que para o ano de 2030 este número seja maior que o dobro da estimativa para 

2010 (BRASIL, 2011). 

Também ocorrem transtornos tróficos da pele e da estrutura osteoarticular do pé, 

decorrente do DM2, especialmente nos músculos intrínsecos do pé, podendo vir 

acompanhados de insensibilidade, fraqueza muscular, deformidades e diminuição de 

amplitude de movimento têm maior risco para o desenvolvimento de ulcerações nos 

pés, levando ao pé diabético (SACCO et al., 2007). 

O pé diabético, consiste em alterações advindas do resultado da associação entre 

neuropatia periférica, doença vascular, deformidades e traumas locais não 

percebidos, em que acaba se tornando a complicação crônica mais prevenível do 

DM. Destaca-se variadas complicações clínicas presentes neste quadro complexo 

até mesmo presença de úlceras, doença arterial periférica, gangrenas, deformidades 

e neuroartropatia de Charcot, resultando por vezes em necessidade de amputação 

do membro afetado (SALES et al., 2016).  

Uma das complicações associadas ao diabetes tem como causa a hiperglicemia que 

além de acelerar a aterosclerose, é capaz de causar dano tecidual a uma série de 

tipos celulares, como exemplo às células da retina, aos glomérulos renais, aos 

nervos periféricos e autonômicos, vindo como substancial causa de cegueira 

adquirida, de amputações não traumáticas de membros inferiores e de insuficiência 

renal crônica dialítica, isto em âmbito mundial (SALES et al. ,2016). 

Winkelmann; Fontela (2014) detectaram, em pesquisa realizada, que pessoas 

diabéticas tipo 2, frequentemente, apresentam uma “dislipidemia aterogênica”, ou 
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seja, apresentavam valores altos de triglicérides e colesterol LDL. Afirmam que, 

mediante esses resultados, é imprescindível que ações educativas tenham como 

norte a realização de atividades físicas supervisionadas e controle alimentar sob 

supervisão dos profissionais da Estratégia Saúde da Família. 

Destacam, também, a ocorrência de comorbidades e complicações que a diabetes 

não controlada pode ocasionar o que implica ações educativas “para a adoção de 

hábitos de vida e alimentares saudáveis, na perspectiva de melhorar as condições 

de saúde dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2” [...} e, assim, controlar as, haja 

comorbidades dela advindas (WINKELMANN; FONTELA, 2014, p. 673). 

Ferreira, Belém e Oda (2015) apontam que, paralelamente ao aumento da incidência 

de pacientes com DM, ocorre aumento da Neuropatia Diabética (ND) e já se constitui 

em uma das principais causas de NP em países desenvolvidos. Estima-se que 

metade das pessoas com diabetes, em algum momento, terão a complicação 

microvascular, uma neuropatia e que incidirá na qualidade de vida deles.  

A neuropatia Diabética é também importante fator para desencadear “úlceras, 

deformidades, amputações de MMII e para o desenvolvimento de outras 

complicações microvasculares. Além disso, aumenta as taxas de internações 

hospitalares e mortalidade cardiovascular”[...] (FERREIRA; BELÉM; ODA, 2015, p. 

46). 

Há ainda outros sintomas geralmente associados, algumas desordens de motilidade 

gastrointestinal que resultam em complicações comuns desta doença, sendo elas: 

náuseas, inchaço, dor abdominal, diarreia, constipação e retardo no esvaziamento 

gástrico (FERREIRA; BELÉM; ODA, 2015) 

Para as complicações diabéticas o tratamento está embasado nos controles 

glicêmico, lipídico e pressórico rigorosos, os quais tem a capacidade de reduzir a 

progressão da clínica da patologia no paciente (SALES et al., 2016). 

Quanto à neuropatia diabética é uma complicação frequente da diabetes, “as 

medidas preventivas principais passam pelo bom controlo glicêmico e pelo 

reconhecimento precoce das situações de risco. O médico de família pode e deve 
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ser um elemento chave para o sucesso da prevenção desta entidade clínica” 

(ALMEIDA; CRUZ, 2007, p. 613). 

 

 
6 PLANODE INTERVENÇÃO  

 
 

Este projeto refere-se ao problema priorizado “descontrole da glicemia entre os 

pacientes diabéticos que não aderem ao tratamento ” na Unidade Saúde da Campo 

Grande, 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 (terceiro passo) 
 
Quanto ao problema priorizado descontrole do DM2, observa-se que cerca de 30% 

dos atendimentos na demanda espontânea da unidade de saúde têm sido voltados 

para os diabéticos que se encontram descompensados. Registra-se, ainda, que os 

usuários que participam do grupo operativo Hiperdia vem reduzindo gradativamente 

e os faltosos são em sua maioria pacientes que possuem diabetes. 

 

A falta de adesão ao tratamento gera o descontrole e os pacientes queixam-se de 

tonturas, suor frio, sensação de desmaio, náuseas entre outros sintomas que 

indicam o descontrole caracterizado por hipoglicemia o que pode gerar complicações 

ao portador de DM2. 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 
 

O descontrole da glicemia, devido à falta de adesão, é proveniente da falta de 

informação quanto aos agravos causados para o paciente. Observa-se que os 

pacientes fazem uso da medicação quando se sentem mal e, dessa forma, não 

realizam o tratamento de forma continua ocasionando o descontrole. 

 

6.3Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 

Os nós críticos identificados para o descontrole da glicemia são:  

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
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 Descontinuidade na tomada dos medicamentos; 

 Desconhecimento dos agravos causados pela DM não controlada. 

 
 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

Quadro 3 – Operações sobre o nó crítico1 ”Descontinuidade na tomada dos 

medicamentos” relacionado ao problema “Descontrole do DM2”, na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família PSF II, do município 

Campo Grande, estado de Alagoas, 2018 

Nó crítico 1 Descontinuidade na tomada dos medicamentos 

Operação 

(operações) 

Incentivar o uso regular de medicamentos para o controle da 
glicemia;  
Orientar sobre a importância do uso regular dos medicamentos para 
controle do DM2 e prevenção de agravos. 

Projeto 
Uso irregular das medicações 

Resultados 

esperados 

Reduzir para até 15% o quantitativo de pacientes descompensados 

atendidos na demanda espontânea.  

Implantar ação de educação permanente em saúde para a equipe 

desenvolver estratégias de combate a falta de adesão ao 

tratamento para DM2 

Pacientes com diabetes mais controlada 

Produtos 

esperados 

Reuniões educativas periódicas  no Hiperdia e acompanhamento 

semanal do nível glicêmico dos pacientes. 

Recursos 

necessários 

Estrutural - profissional em saúde da equipe para acompanhar o 
grupo operativo 
Cognitivo. Informação sobre o tratamento medicamentoso. 
Financeiro: recurso para impressão de cartilha do diabético com 
informações importantes para o controle e seguir de forma correta o 
tratamento. 

Recursos críticos 
Político: articulação intersetorial, realização de licitação. 

Financeiro: aumentar oferta de medicamentos. 

Cognitivo: orientação sobre o uso correto dos medicamentos 

Controle dos 
recursos críticos 

Gestão em saúde/ favorável  

Ações 
estratégicas 

Apresentar o projeto a Secretaria Municipal de Saúde justificando a 
necessidade de execução do mesmo em função do risco acentuado 
de pacientes diabéticos descompensados 

Prazo Apresentar o projeto em um mês e desenvolver as atividades em 
até seis meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica, enfermeira, técnico em enfermagem, ACS e demais 
profissionais de saúde que atuam no território. 
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Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Controle mensal avaliando se o paciente segue o tratamento 
medicamentoso e o DM2 está sendo controlado. Reuniões 
quinzenais da equipe : debater os fatores envolvidos no processo 
de trabalho, reflexões sobre o controle da glicemia dos pacientes e 
acompanhamento do uso de medicação evitando o descontrole e 
agravos. 
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Quadro 4 – Operações sobre o nó crítico 2 ” Desconhecimento dos agravos 

causados pela DM não controlada” relacionado ao problema “ Descontrole do DM2”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família PSF II, do 

município Campo Grande, estado de Alagoas, 2018 

 

Nó crítico 2 Desconhecimento dos agravos causados pela DM não controlada 

Operação 

(operações) 

Promover grupos educativos para orientar os usuários sobre DM2, 

causas tratamento e os riscos de não aderir ao tratamento que pode 

levar ao desenvolvimento de complicações; 

Orientar o usuário sobre a importância de seguir corretamente o 

tratamento medicamentoso e não medicamentoso para o controle do 

DM2; 

Projeto 
 
Mais Informação sobre DM2 

Resultados 

esperados 

Usuários com maior  conhecimento sobre DM2 e aderentes ao  

tratamento medicamentoso, com uso correto da medicação, inseridos 

em atividade física adequada, isto é, de acordo coma condição de 

saúde de cada paciente para manter o controle do DM2. 

Produtos 

esperados 

Realização de atividades físicas regulares pela população alvo 
durante a semana, através da Caminhada/Alongamento na academia 
do bairro ou nas reuniões na unidade; 

Acompanhamento do uso correto da medicação; 

Acompanhar periodicamente os usuários para verificar a ocorrência 

de eventos provenientes dos efeitos da medicação. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Grupos operativos para conscientizar os pacientes a 
manter o controle de suas comorbidades a partir de adesão ao 
tratamento e levá-los a comparecer ao acompanhamento na unidade 
além da adesão para as atividades físicas 
Político: apoio local, divulgação nas redes sociais e durante as visitas 
do ACS. 

Estrutural:  disponibilização de espaços para realização das ações 

educativas. 

Recursos críticos Político: Profissionais de educação física e capacitação dos ACS. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretária Municipal de Saúde/Gestão Municipal 

Ações 
estratégicas 

Apresentar projeto com descrição das atividades educativas  a 
Secretaria Municipal de Saúde  justificando a necessidade de 
execução do mesmo em função do risco de complicações pacientes 
no território com DM2. 

Prazo 6 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico 

Enfermeiro 
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Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Controle mensal avaliando se o paciente segue o tratamento 
medicamentoso e se as comorbidades estão sendo controladas.  

Consulta para verificar a conscientização dos usuários para a 
importância do controle do DM2 na prevenção do descontrole e 
complicações 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Espera-se, em longo prazo, após a implantação das ações do projeto de intervenção 

observar os impactos das ações do projeto nos indicadores de saúde, na redução da 

morbimortalidade relacionada ao descontrole do DM2. Até o momento, após a 

realização das ações na resolutiva dos nós críticos do projeto, já se nota a mudança 

de hábito dos pacientes a conscientização sobre a necessidade do tratamento e 

também o controle da glicemia. 

 

Poderia acrescentar nas ações do projeto posteriormente em uma versão melhorada 

a inclusão de ações extras nas instituições onde se busca pelo usuário que trabalha 

e não pode participar das atividades educativas na UBS como a parceria com 

escola, empresas e até associações. Estas ações poderiam ser em finais de semana 

possibilitando o acesso destes usuários, alcançando todos os diabéticos 

principalmente os que trabalham, durante o horário de atendimento semanal.  

Com a execução deste projeto espera-se melhorar a qualidade de vida dos 

diabéticos cadastrados na área de abrangência da referida ESF, onde através das 

ações de educação em saúde poderá orientar o paciente diabético para melhorar no 

controle do diabetes mellitus tipo 2 e reduzir os agravos desta doença.  
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