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RESUMO 

Após diagnóstico situacional da área de abrangência da equipe de saúde da família 

Antônio José da Cruz, no município de Cachoeira de Pajéu/ Minas Gerais, levantou-

se como problema principal a alta prevalência de Diabetes Mellitus, tipo 2 (DM2). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi propor um plano de intervenção para 

reduzir o número de casos de DM2, na Equipe de Saúde da Família Antônio José da 

Cruz, Cachoeira de Pajeú-MG. O método utilizado para elaborar a proposta de 

intervenção foi o Planejamento Estratégico Situacional (PES) e uma revisão 

narrativa de literatura com busca de dados científicos em artigos nas bases de 

dados da Biblioteca Virtual da Saúde,  Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LiLACS)eScientific Electronic Library Online(SciELO). A partir 

dos nós críticos foram elaborados três projetos de intervenção. O primeiro projeto de 

intervenção intitulado “Saúde Integral” que terá como intuito de melhorar o sistema 

de referência e contra referência. Segundo projeto, “Saúde em atividade”, com 

objetivo de melhorar o estilo de vida dos usuários com DM2. Terceiro, intitulado 

“Aderir Saúde” com intuito de melhorar a adesão dos usuários com DM ao 

tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Com a implementação desses 

três projetos espera-se melhorar o controle metabólico e as complicações do DM2 

dos usuários. 

 

Palavras-chave: Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Diabetes Mellitus. Atenção 

Primária. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

A high prevalence of type 2 diabetes mellitus (DM2) wasidentified as the 

mainproblem in the municipalities of Cachoeira de Pajéu / Minas Gerais, after the 

situationaldiagnosis of the area of coverage of the Antônio José da Crus 

familyhealthteam. Therefore, the objective of thisstudywas to 

proposeaninterventionplan to reduce the number of DM2 cases, in the Family Health 

Team Antônio José da Cruz, Cachoeira de Pajeú-MG. The methodused to elaborate 

the interventionproposalwas the StrategicSituational Planning (PES) and a narrative 

review of literaturewithsearch of scientific data in articles in the databases of the 

Virtual Health Library, Latin American andCaribbeanLiterature in Sciences Health 

(LiLACS) andScientificElectronic Library Online (SciELO). 

Threeinterventionprojectswereelaboratedfrom the critical nodes. The 

firstinterventionprojectentitled "Integral Health", whichwillaim to improve the reference 

system andagainstreference. Secondproject, "Health in activity", aiming to improve 

the lifestyle of userswith DM2. Third, entitled "Join Health" in order to improve the 

adherence of userswith DM to drugand non-drugtreatment. With the implementation 

of thesethreeprojects it is expected to improve the metabolic controlandcomplications 

of users' DM2. 

 

Key words: non-communicable  diseases. Diabetes Mellitus. Primary Health Care  
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1. INTRODUCÃO 

1.1 Breves Informações sobre o município Cachoeira de Pajéu 

O município Cachoeira de Pajéu, Minas Gerais, tem uma população estimada de 

9.382 pessoas (2018) e com uma população de 8.959 segundo o último censo, 

2010. Com uma densidade demográfica de 12,88 hab/km2. O gentílico no município 

é cachoeirense (IBGE, 2018). Os municípios vizinhos de Cachoeira de Pajeú são: 

Pedra Azul, Águas Vermelhas e Santa Cruz de Salinas, Cachoeira de Pajeú se situa 

a 23 km ao Norte-Oeste de Pedra Azul a maior cidade nos arredores (Figura 1) 

(CACHOEIRA DE PAJEÚ, 2018). 

Figura 1: Município Cachoeira de Pajeú, Minas Gerais 

 

                                      Fonte: Google Maps, 2018 

 

No que se refere ao trabalho e rendimento do município o salário médio mensal dos 

trabalhadores formais é de 1,4 salários mínimos. O percentual de pessoas ocupadas 

é considerado baixo (6,7%) no ano de 2016.  A per capita do produto interno bruto 

(PIB) em 2015 foi de 10.383,77 R$ (IBGE, 2018) 

Quanto a taxa de escolarização de 6 a 14 anos foi de 97,3%, em 2010. Em 2015, os 

alunos dos anos iniciais da rede pública foi de 5.8. Em 2017, o número de matrículas 

do ensino fundamental foi de 1.317 já no ensino médio 572. No quadro 1 está 

distribuída a população do município por faixa etária.  

 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-pedra-azul.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-aguas-vermelhas.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-santa-cruz-de-salinas.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-pedra-azul.html
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Quadro 1: Faixa etária e sexo estimados para Cachoeira de Pajeú, MG. 

Faixa etária Homens Mulheres Total 

<1 57 58 115 

1-4 293 265 558 

5-9 398 205 603 

10-14 480 472 952 

15-19 425 435 860 

20-39 1319 1246 2565 

40-59 993 948 1941 

60-+ 605 572 1177 

Rural 2330 2188 4518 

Urbana 2216 2292 4508 

Fonte: SIAB, Cachoeira de Pajéu (2015) 

1.2 O Sistema Municipal de Saúde 

Toda a população do município de Cachoeira de Pajeú (100%) tem acesso a 

atenção da saúde pelo sistema público brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS). 

O município possui o conselho municipal de saúde ativo. O município conta com 

quatro equipes de saúde que trabalham no modelo Estratégia Saúde da Família 

(ESF), um hospital, uma farmácia popular, um laboratório de análises clínicas e 

secretaria municipal de saúde.  

As atividades realizadas abrangem a todas as complexidades que compõem o SUS. 

São ofertados à população consultas médicas especializadas, ultrassonografia, 

mamografia, endoscopia, serviço de reabilitação, serviço de saúde bucal, exames 

laboratoriais e radiológicos simples. Além disso,está disponível a rede de média e 

alta complexidade com Centro de Referência Psicossocial (CAPS) e Hospital Dr. 

Otávio Gonçalves 
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Cachoeira de Pajeú atualmente possui uma cobertura de 100% da Estratégia Saúde 

da Família, permitindo boa assistência a toda população. No total, são cinco equipes 

de saúde da família e três equipes de saúde bucal. Para este trabalho, os recursos 

humanos estão distribuídos da seguinte forma: cinco médicos,cinco enfermeiros, 

seis técnicos de enfermagem e vinte e um agentes comunitários de saúde (ACS). 

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família Antônio José da Cruz, seu território e sua 

população 

 

A Unidade de Saúde Antônio José da Cruz, fica localizado na zona rural, está 

situada no povoado de Cariri, que fica próximo de Cachoeira de Pajeú e limita-se 

com o povoado Águas Altas, e povoado Abacaxi. A população adscrita são de 2.050 

habitantes e 559 famílias. O índice da população abaixo da linha da pobreza 

também fica entre cerca 5% da população. No povoado onde está localizado a 

unidade de saúde não há água tratada nem rede de esgoto, embora no local 

funcione uma escola estadual, um posto médico, uma igreja católica e uma 

evangélica e todos são servidos de serviços de luz elétrica, água, telefonia fixa e 

internet. As condições de construção das casas são regulares e as mesmas 

recebem coleta de esgoto. 

A unidade de saúde funciona de segunda a sexta-feira, visando garantir atenção 

médica, saúde bucal, promoção, prevenção e de reabilitação da população. Para 

efetivar o serviço, fica disponível um médico (do programa mais meédico), uma 

enfermeira, uma técnica de enfermeira, uma recepcionista, uma auxiliar de limpeza, 

três ACS. Com relação a estrutura física a unidade de saúde está estruturado da 

seguinte forma: sala de recepção, sala de consulta, sala de enfermagem, vacinação, 

curativo, cozinha e banheiro. Além disso, possui todos os equipamentos necessários 

para atender a população. 
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1.4 Estimativa Rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

Através do método da estimativa rápida e pelas buscas nos sistemas de informação 

da atenção básica (SIAB), registros da equipe como a “Ficha A”, entrevista com 

informantes chaves do município, busca ativa, informações dos ACS e reuniões da 

equipe, levantou-se os seguintes problemas de saúde  

 Elevada prevalência de Diabetes Mellitus e falta de controle glicêmico 

 Qualidade da água inadequada ao consumo 

 Alto consumo de álcool e sustâncias ilícitas. 

  Elevada prevalência hipertensão arterial 

 Alto índice de sedentarismo, obesidade e maus hábitos alimentares 

 Elevada incidência de enfermidades parasitarias 

 Alto consumo de psicofármacos e ansiolíticos 

 Consumo de álcool 

 

1.5 Priorização de problemas 

 

Realizou-se uma análise pela equipe de saúde para determinar as prioridades 

considerando a forma como o problema afeta o indivíduo, a família, a comunidade, 

se afeta poucas pessoas ou grande parte da população, determinando sua 

magnitude. Sendo assim, é possível determinar se as consequências podem 

acarretar em repercussão e complicação do problema. 
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Quadro 1: Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adstrita à equipe de Saúde da Unidade de Saúde 
Antônio José da Cruz, município de Cachoeira de Pajéu, estado de Minas Gerais. 

 
Fonte: Própria autoria (2018) 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora  
****Ordenar considerando os três itens 

 

 

 

 

 

 

Unidade de Saúde Antônio José da Cruz 

Cachoeira de Pajéu-MG 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alta prevalência 

de Diabetes 

Meliitus, tipo 2 

Alta 9 Parcial 1 

Alta prevalência 

de Hipertensão 

Arterial 

Media 8 Parcial 3 

Número elevado de 

pessoas com 

doenças diarreicas 

Media 5 Parcial 2 

Uso crônico de 

psicotrópicos 

Média 4 Total 5 

Número elevado de 

pessoas com 

doenças 

dermatológicas 

Media 4 Parcial 4 
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2.  JUSTIFICATIVA 

 

O problema considerado prioritário e levantado na área de abrangência da unidade 

de saúde rural Antônio José da Cruz sob responsabilidade da ESF foi o grande 

número de casos de Diabetes Mellitus, tipo 2 (DM2) diagnosticados previamente e 

de casos novos recentemente somados, os quais foram confirmados após aferição 

da glicemia de jejum, hemoglobina glicada, avaliação dos sintomas, fatores de risco, 

dentre outros. O problema prioritário além de relevante estimulou a problematização 

do tema e seu estudo, inclusive a necessidade de se propor medidas preventivas 

entre os pacientes com DM2, a fim de contribuir com o aumento do conhecimento 

sobre a doença e suas complicações, bem como propor ações para redução das 

doenças associadas. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo geral 

Propor um plano de intervenção para reduzir o número de casos de Diabetes 

Mellitus, na Equipe de Saúde da Família Antônio José da Cruz, Cachoeira de Pajeú-

MG. 
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4. MÉTODO 

 

Inicialmente foi realizado o diagnóstico situacional na área de abrangência da 

unidade de saúde da Família Antônio José da Cruz com o intuito de identificar os 

principais problemas de saúde e definir ações a serem implementadas junto à 

equipe de saúde. Após o levantamento dos problemas e a identificação do problema 

principal foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados do Ministério da 

Saúde, do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os 

Descritores em Saúde (DEsC) em português: Doenças Crônicas Não Trasmissíveis, 

atenção primária e Diabetes Mellitus. 

Após o diagnóstico situacional e da revisão de literatura foi proposto um plano de 

ação, executado pelo método de planejamento estratégico situacional (PES) 

conforme os textos da seção 1 do módulo de iniciação científica e seção 2 do 

módulo de Planejamento(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Tal plano de ação foi 

baseado em três nós críticos, também levantado pela equipe de saúde. Além disso, 

levantou-se os pontos que controlava os nós críticos para cada operação. Por fim, 

foi realizado uma reunião com toda equipe para e com a coordenador da atenção 

básica para apresentação da proposta e planejamento das atividades. 
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5. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

5.1Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

 

O aumento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) Brasil é retrato da 

transição epidemiológica. Além da transição epidemiológica, o Brasil vivencia a 

transição demográfica e nutricional. Tais transições, exige um novo cenário para a 

ações do Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, um sistema voltado mais para as 

DCNT (MENDES, 2010). A maioria (72%) das mortes no Brasil foram atribuídas às 

DCNT (doenças cardiovasculares, doenças respiratórias doenças, DM, câncer e 

outros, incluindo doenças)(SCHMIDT et al., 2011).  

 

O DM, é uma das DCNT mais prevalentes e responsáveis pelo o aumento do 

número de morte no Brasil devido as suas complicações (SCHMIDT et al., 2011). 

Como evidenciado em um estudo realizado no Sul do Brasil na atenção primária, no 

qual foi realizado um levantamento das doenças crônicas autorreferidas e encontrou 

uma elevada prevalência de DCNT (81,3%) em idosos e o DM é uma das doenças 

mais prevalentes (SILVA et al., 2017). 

Portanto, políticas de saúde efetivas neste âmbito devem ser implantadas e 

implementadas de forma a atender as necessidades atuais do serviço de saúde.  

Para Santos e colaboradores (2011) além da implementação das políticas públicas 

voltados para pessoas com DM é importante conscientizar os usuários quanto aos 

seus direitos no que tange SUS (SANTOS et al., 2011).  

 

5.2 Diabete Mellitus 

 

A Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes conceitua tal morbidade como, um 

distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de 

deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, 

ocasionando complicações a longo prazo. Quanto a epidemiologia do DM, esta é 

considerada um importante e crescente problema de saúde para todos os países, 

independentemente do seu grau de desenvolvimento (DIRETRIZ DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).  
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O DM é subdividido em Diabetes mellitus tipo 1A (DM1A), Diabetes mellitus tipo 1B 

(DM1B), Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), Diabetes mellitus gestacional e outras 

formas de diabetes mellitus. Dentre estas formas, o DM2, é mais prevalente, 

corresponde a 90 a 95% de todos os casos. Possui etiologia complexa e 

multifatorial, envolvendo componentes genético e ambiental. Quanto ao tratamento 

sabe-se que inclui medidas medicamentosa e não medicamentosa. Na não 

medicamentosa inclui incentivo de alimentação saudável, prática de atividade física 

e controle de peso corporal ((AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017a; 

DIRETRIZ DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

 

Diante da alta prevalência do DM2 é importante que o serviço de saúde planeje 

atividades de educação voltada para a autogestão do DM, para se ter um melhor 

processo de facilitação de conhecimentos, habilidades e capacidades necessárias 

para o autocuidado da doença. Dentre essas atividades, a educação nutricional, é 

uma delas que devem ser inseridas desde o diagnóstico, com abordagem sobre a 

importância das decisões e atitudes ligadas à alimentação e ao controle metabólico 

da doença (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017b). 

 

5.3 Atenção Primária 

 

Na declaração de Alma-Atá definiu que a Atenção Primária em Saúde (APS) como 

responsável por realizar ações promoção, prevenção e de reabilitação, para tanto, a 

maioria das ações necessárias da morbidade do DM, são realizados na APS, por 

meio da ESF (OMS, 1978). Segundo Filha e colaboradores (2011)  na APS algumas 

das ações voltados para o DM são: a investigação de fatores de risco para 

complicações, monitoramento das taxas glicêmicas e fornecimento de 

medicamentos quando necessário. É válido destacar neste contexto que, com a 

reformulação da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), o ACS, começa a 

aferir glicemia à domicilio. Com isso, o monitoramento do controle glicêmico ficará 

mais rígido evitando possíveis complicações (BRASIL, 2017).  

Além dessa ações, através da cobertura da ESF é possível conhecer a realidade 

social que as condições sócio-econômica, alimentar, sanitária, bem como a estrutura 
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familiar dos indivíduos com DM, facilitando a atuação da equipe, nos determinantes 

do processo saúde-doença (MIRANZI et al., 2008). 

 

Tais ações desenvolvidas na APS devem ser efetivas, pois, as complicações 

crônicas do DM trazem sofrimento às pessoas, suas famílias, dificuldades e 

limitações para a sociedade e para o Estado e ainda gera uma “inchaço” no nível 

terciário de atenção a saúde aumentando os gatos públicos de saúde (SALCI; 

MEIRELLES; SILVA, 2018). 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO 

6.1 Descrição do Problema Selecionado 

Este plano de ação foi proposto para o enfrentamento do principal problema 

detectado no diagnóstico situacional “Alta prevalência de Diabetes Mellitus”. Este 

problema foi levantado pela equipe de saúde da unidade Antônio José da Cruz, 

Cachoeira de Pajéu, Minas Gerais.  

 

6.2 Explicação do problema 

Na comunidade adscrita da unidade de saúde Antônio José da Cruz possui uma alta 

prevalência de DM. Esta alta prevalência pode ser justificada pelo estilo de vida 

adotado pela população, além disso, muitos dos usuários com DM não aderem ao 

tratamento medicamentoso e não medicamentoso proposto pelos profissionais de 

saúde.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos 

Foram selecionados “três nós críticos” 

1. Sistema de referência e contra e referência ineficiente 

2. Estilo de vida inadequado 

3. Não adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso 

6.4 Desenho das operações 

A principal finalidade deste passo é a designação de responsáveis pelos projetos e 

operações estratégicas, além de estabelecer os prazos para o cumprimento das 

ações necessárias. 
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Quadro 3: Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alta 

prevalência deDiabetes Meliitus”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Antônio José da Cruz, do município Cachoeira de Pajeú, estado 

de Minas Gerais. 

 

Nó crítico 1 
Sistema de referência e contra referência ineficiente 

Operação 

(operações) 

Tornar o sistema de referência e contra referência mais efetivo. 

Projeto “Saúde Integral” 

Resultados 

esperados 

Melhorar o sistema de informatização em saúde para um 

melhor sistema de referência e contra referência 

Produtos 

esperados 

Garantir ao cidadão acesso aos serviços de saúde de forma 

integral. 

Recursos 

necessários 

Estrutural:Ter um serviço de referência e contra referência 

eficaz. 

Financeiro: Verba para implementação de sistema 

informatizado 

Cognitivo: Capacitação da equipe  

Político: maior articulação entre os setores de saúde e adesão 

dos profissionais nos três níveis de atenção. 

Recursos críticos Financeiro: Recurso necessário para implementação de um 

sistema de informação 

Controle dos 
recursos críticos 

Prefeito - Favorável 

Ações 
estratégicas 

Apresentar aos gestores que um sistema de  referência e 
contra referência efetivo além de garantir  a integralidade pode 
reduzir custos para o sistema de público de saúde. 

Prazo 8 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Secretário Municipal de Saúde e Coordenador da Atenção 
Básica 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Um Conselheiro Municipal de Saúde será responsável pela 
avaliação e monitoramento.  
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Quadro 4: Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alta 

prevalência deDiabetes Meliitus”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família Antônio José da Cruz, do município Cachoeira de Pajeú, estado 
de Minas Gerais. 

 

 

 

Nó crítico 2 
Estilo de vida inadequado 

Operação 

(operações) 

Conscientizar a população sobre a importância de hábitos 

saudáveis para a prevenção de doenças. 

Projeto “Saúde em Atividade” 

Resultados 

esperados 

População com estilos de vida mais saudáveis  

Produtos 

esperados 

Implementar programas que estimule a atividade física, 

reeducação alimentar e conscientizar sobre o tabagismo. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Distribuição de Folders, locais para desenvolver as 

atividades em grupos. 

Político: Mobilização social. 

Financeiro: Verba para elaboração de materiais educativos 

Cognitivo:Participação da equipe do NASF para realização 

das atividades. 

Recursos críticos Financeiro:Secretaria Municipal deSaúde – Favorável 

Cognitivo:Equipe do NASF - Favorável 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde - Favorável 

Ações 
estratégicas 

Mobilização social 

Prazo 2 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Enfermeiro 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Serão realizados encontros com o grupo para fazer avaliação 
física de cada indivíduo e avaliação das demais atividades que 
serão realizadas. 
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Quadro 5: Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alta 

prevalência deDiabetes Meliitus”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família Antônio José da Cruz, do município Cachoeira de Pajeú, estado 
de Minas Gerais. 

 

 

 

 

Nó crítico 3 
Não adesão ao tratamento medicamentoso e não 
medicamentosos 

Operação 

(operações) 

Conscientizar a população a importância da adesão ao 

tratamento do Diabetes Mellitus para o controle e evitar 

complicações. 

Projeto “Aderir Saúde” 

Resultados 

esperados 

Maior adesão ao tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso. 

Produtos 

esperados 

População com controle metabólico e com menores risco de 

complicações.  

Recursos 

necessários 

Estrutural:Organização de grupos operativos 

Financeiro:Recurso para realização dos grupos operacionais 

Cognitivo:Capacitação da equipe 

Político:Mobilização social 

Recursos críticos Cognitivo:Reorganização da agenda dos profissionais 

Controle dos 
recursos críticos 

Equipe profissional - Favorável 

Ações 
estratégicas 

Capacitação da equipe 

Prazo 1 mês 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Farmacêutico 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

Avaliações formativas serão realizadas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com implementação das propostas de intervenção espera-se que os usuários com 

DM, apresentem um bom controle metabólico, bem como, se conscientizem sobre a 

necessidade de cumprir com o tratamento medicamentoso e não medicamentoso. 

Além disso, é válido ressaltar que estas propostas trarão benefícios a longo prazo, 

para o serviço de público, pois, menores serão os gastos com hospitalização, 

insumos, medicamentos e exames.  
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