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                                                          RESUMO 

 

 

O Diabetes Mellitus sendo um problema de saúde pública no mundo inteiro, é tido 

como uma das prioridades na atenção básica, sendo de fundamental importância o 

controle adequado dessa afecção para diminuir as complicações e alcançar melhoria na 

qualidade de vida dos pacientes Diabéticos. Na unidade básica de saúde Bela Vista na 

cidade de Itapajé- Ceará notou-se, através de consultas de acompanhamento e visitas 

domiciliares a dificuldade no controle da Diabetes e a falta de conhecimento a respeito 

da doença e seus agravos. Desta maneira o objetivo deste trabalho foi elaborar um plano 

de intervenção nesta Unidade Básica de Saúde, visando melhorar o controle e elevar o 

conhecimento a respeito desta doença através de medidas educativas. Em relação à 

elaboração do plano, foi realizado inicialmente um diagnostico situacional com os 

Diabéticos da área de abrangência da unidade, desenvolvendo uma revisão bibliográfica 

e elaboração do plano de intervenção. No que diz respeito ao plano de intervenção 

pretende-se com isso realizar palestras de forma periódica na Unidade Básica de Saúde, 

e reformulações no atendimento da unidade envolvendo Médicos, enfermeiro, técnicos 

de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. 

Palavras- chaves: Saúde Pública, Diabetes Mellitus, Intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 ABSTRACT 

 

 

Diabetes Mellitus is a public health problem worldwide. It is considered one of the 

priorities in primary care, and it is of fundamental importance to adequately control this 

condition to reduce complications and achieve an improvement in the quality of life of 

diabetic patients. In the Bela Vista basic health unit in the city of Itapajé-Ceará, it was 

noted through follow-up consultations and home visits the difficulty in controlling 

Diabetes and the lack of knowledge about the disease and its diseases. In this way the 

objective of this work was to elaborate a plan of intervention in this Basic Health Unit, 

aiming to improve the control and increase the knowledge about this disease through 

educational measures. In relation to the preparation of the plan, a situational diagnosis 

was made initially with the Diabetics of the area of the unit, developing a 

bibliographical review and elaboration of the intervention plan. As far as the 

intervention plan is concerned, it is intended to conduct periodic lectures at the Basic 

Health Unit, and reformulations in the unit's attendance involving Doctors, nurses, 

nursing technicians and community health agents.  

Keywords: Public Health, Diabetes Mellitus, Intervention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

            

              O município de Itapajé localiza-se na mesorregião no norte cearense, às 

margens da BR222, a 125 km da capital, limita-se com municípios como Itapipoca, 

Uruburetama, Umirim e Irauçuba. Fundada em 22 de Dezembro de 1849, possui 11 

distritos. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no censo de 2010 

sua população era de 48.350 pessoas, com estimativa para 2017 de 51.945 habitantes. O 

município possui uma área territorial de 430,565 km2, a taxa de escolaridade de 6 a 14 

anos é de 97,1%, a economia do município gira em torno da agricultura, pecuária, 

artesanatos e indústrias. 

           Na área da saúde o município de Itapajé consta com 18 unidades básica de saúde, 

um Hospital municipal com as áreas de Clinica Médica, Ginecologia, Obstetrícia, 

Pediatria e Cirurgia. Na secretaria municipal de saúde funciona uma central de 

marcação de exames e consultas especializadas, tendo como referencia a Policlínica de 

Caucaia- CE. 

           A Unidade Básica de Saúde Bela Vista atende uma população estimada em 3900 

habitantes, e abrange dois bairros do município, a qual o grupo de profissionais que 

atuam é: dois médicos, um enfermeiro, dois técnicos em enfermagem, uma digitadora e 

um auxiliar de serviços gerais. O serviço de saúde bucal está suspenso desde Dezembro 

de 2017, devido a uma diminuição de funcionários contratados pelo sistema municipal. 

No entanto contava com um dentista, uma técnica em saúde bucal e nove agentes 

comunitário de saúde. 

Em relação à estrutura física, a unidade conta com recepção, cozinha, sala de 

curativos, farmácia, sala de vacina, dois consultórios médicos, consultório de 

enfermagem, banheiros para usuários e funcionários e uma sala de esterilização. 

          Observou-se, entretanto, uma dificuldade na formação de vínculo profissional 

com os usuários na área de abrangência da unidade, pois a maioria dos funcionários é 

contratada e mudanças são frequentemente realizadas no quadro de profissionais, 

acarretando dessa forma, a diminuição da procura da comunidade pelos serviços 

realizados, refletindo também, nos atendimentos e acompanhamentos de pacientes 

portadores de doenças crônicas como o Diabetes. 
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         No território de abrangência da unidade básica de saúde (UBS) BELA VISTA, um 

dos problemas identificados e escolhido para atuação deste projeto, pela relevância em 

saúde pública, foi o Diabetes Mellitus. É possível notar através de consultas e de 

acompanhamento dos pacientes, que a maioria tem total desconhecimento da doença, 

como dificuldades na manutenção dos níveis glicêmicos,  falta de atividade física e a 

não adoção de hábitos alimentares saudáveis, sendo frequente o atendimento a pacientes 

com mau controle glicêmico. Dessa forma torna-se de grande importância realizar ações 

educativas para elevar o nível de conhecimento da doença visando melhorar o controle 

do Diabetes Mellitus na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Bela Vista, e 

consequentemente minimizar as complicações advindas por tal patologia. 

         Em um levantamento realizado junto à equipe da unidade básica de saúde, existe 

um total de 192 pacientes diabéticos, hoje em acompanhamento. 

         O Diabetes Mellitus pertence a um grupo de doenças metabólicas caracterizada 

por hiperglicemia, ocasionada por distúrbios na produção e ação de insulina pelas 

células betas do pâncreas, causando complicações em diversos órgãos como olhos, rins, 

nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. (BRASIL, 2006) 

         Ainda segundo o Ministério da Saúde pela alta morbimortalidade que apresenta o 

Diabetes, é de fundamental importância intensificar as ações de controle em pacientes 

previamente diagnosticados, melhorando a qualidade de vida e diminuição de 

complicações. (BRASIL, 2006) 

Conforme as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018) há 

evidencias que pacientes portadores de Diabetes mal controlados em comparação aos 

não controlados estão mais propensos a desenvolver complicações. ( SBD,2017-2018). 
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2 PROBLEMA 

 

       Na população adstrita a Unidade Básica de Saúde Bela Vista existe um total de 192 

pacientes Diabéticos, e notou-se através de consultas de acompanhamento e visitas 

domiciliares, a falta de conhecimento sobre a patologia e seus agravos e 

consequentemente a dificuldade na manutenção dos níveis glicêmicos considerados 

adequados, denotando um sério problema de saúde publica, sendo importante elaborar 

um plano de ação para melhorar o controle da doença, através de ações educativas e 

assim reduzir possíveis complicações. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

3 JUSTIFICATIVA 
 

 

       Tendo em vista um elevado número de pacientes em tratamento por Diabetes na 

área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Bela Vista, notou-se através de visitas 

domiciliares e consultas de acompanhamento, o desconhecimento sobre a doença e seus 

agravos e o aumento do número de pacientes com níveis glicêmicos elevados, 

justificando a escolha deste tema, sendo, portanto, necessário realizar um plano de ação 

com o objetivo de elevar o nível de conhecimento sobre a doença e seus agravos e a 

importância do controle glicêmico. Tais medidas contribuirão para o controle, e redução 

de complicações, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos pacientes 

Diabéticos. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar um plano de ação para o controle do Diabetes na área de 

abrangência da Unidade Básica de Saúde BELA VISTA. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover orientação sobre hábitos alimentares saudáveis; 

 Incentivar atividades físicas; 

 Promover ações sobre a importância do controle glicêmico; 

 Aumentar o nível de conhecimento dos portadores sobre sua patologia e suas 

complicações; 

 Melhorar o atendimento do paciente Diabético na Unidade de Saúde. 
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5 REVISAO DA LITERATURA 

 

5.1 Diabetes Mellitus 

         O Diabetes Mellitus (DM) pertence a um grupo de doenças metabólicas 

caracterizada por hiperglicemia, ocasionada por distúrbios na produção e ação de 

insulina pelas células betas do pâncreas, causando complicações em diversos órgãos 

como olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. (BRASIL, 2006) 

         Considerada um problema de Saúde pública no mundo, a prevalência do (DM) em 

países da America central e do sul, foi estimada em 26,4 milhões de pessoas e projetada 

para o ano de 2030 a 40 milhões de portadores acometidos por esta doença crônica. 

(BRASIL, 2013). 

 

CLASSIFICAÇÃO 

O Diabetes Mellitus é classificado em:  

- Diabetes tipo 1: processo autoimune, ocasionando a destruição das células betas do 

pâncreas, causando a falta absoluta na produção de insulina. 

- Diabetes tipo 2: se caracteriza por uma deficiência relativa de insulina. 

- Diabetes Gestacional: caracterizada pelo diagnostico na gravidez; 

- E outros tipos Específicos: de causas genéticas e raras. 

(BRASIL, 2013). 

 

RASTREAMENTO DO DIABETE TIPO 2 

        Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), aproximadamente 50% da população 

portadora de Diabetes Mellitus, desconhece padecer de tal doença, indicando testes de 

rastreamento para pacientes assintomáticos como: 

 Idade > que 45 anos. 

 Sobrepeso (Índice de Massa Corporal IMC >25). 

 Obesidade Central (cintura abdominal >102 cm para Homens e > que 88 para 

Mulheres, medida na altura das cristas ilíacas). 
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 Antecedente familiar (mãe ou pai) de Diabetes. 

 Hipertensão arterial (> 140/90 mmhg). 

 Colesterol HDL d¨ 35mg/dl e/ou  triglicérides e¨150 mg/dl. 

 História de macrossomia ou Diabetes Gestacional. 

 Diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos. 

 Doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica definida. 

 

 SINTOMAS 

        O Diabetes Mellitus, síndrome ocasionada por distúrbio no metabolismo associada 

à hiperglicemia, apresenta sintomas como poliúria, polidpsia, perda de peso, polifagia e 

visão turva (GROSS, et al.2002 ). 

        Outros sintomas podem contribuir para a suspeita diagnostica como: fadiga, 

fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar, balonopostite e infecçoes de repetição 

(BRASIL, 2006). 

 

CRITÉRIOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS 

        De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) os critérios clínicos e 

laboratoriais para se diagnosticar o Diabetes  são: 

 Sintomas de Diabetes (poliúria, polidpsia, polifagia ou perda de peso 

inexplicável).  

 + Glicemia casual e >200 mg/dl ( realizada a qualquer hora do dia independente 

de horário de refeições)  

=OU= 

 Glicemia de jejum e >126 mg/dl 

=OU= 

 Glicemia de 2 horas e > 200mg/dl no teste de tolerância a glicose. 

 

TRATAMENTO 

        O tratamento do paciente portador de Diabetes Mellitus (DM) tem como base o 

tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. (VIANA, 2016). 
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        Para as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2017-2018), o 

tratamento dos pacientes portadores de DM tipo 2 deve se da prioridade as mudanças do 

estilo de vida, associada a terapêutica farmacológica. BAZOTE (2010), resalta que o 

tratamento farmacológico teria lógica, se combinado com a dieta, atividade física, 

automonitoramento e educação. Segundo o Ministério da Saúde (MS), o tratamento e 

acompanhamento dos portadores de DM devem ser realizados em unidades básicas de 

saúde e atenção especializadas (BRASIL, 2013). 

       O portador de DM tipo 1 ocasionada pela destruição das células betas pancreáticas , 

é de fundamental importância a administração de insulinoterapia para prevenção de 

cetoacidose, coma e morte ( BRASIL,2006). 

 

COMPLICAÇOES 

     A negligencia na falta de controle dos portadores de DM pode ocasionar em longo 

prazo graves complicações como disfunção e falência de vários órgãos, entre eles os, 

rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos, ressaltando grande impacto econômico 

nos serviços de saúde. (BRASIL, 2013). 

     Ainda para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), as complicações são 

classificadas em:  

 Agudas (hipoglicemia, cetoacidose e coma hiperosmolar). 

 Crônicas (retinopatia, nefropatia e neuropatia Diabética). 
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6 METODOLOGIA 

             

            Este trabalho de intervenção educativa será realizado na UBS Bela Vista e sua 

área que abrange 3900 pessoas das quais 192 são Diabéticas, e para alcançar o objetivo, 

foi realizado junto à equipe da Unidade Básica de Saúde Bela Vista, um diagnostico 

situacional da área de atuação, sendo o Diabetes o principal problema encontrado. Para 

chegarmos a esses dados com precisão utilizamos de dados de cadastramento e 

prontuários de pacientes na unidade, foi realizada como complemento de pesquisa, uma 

revisão bibliográfica através dos manuais do Ministério da Saúde, artigos científicos 

publicados entre os anos de 2006 a 2018. Foram usados para a busca dos artigos 

científicos os descritores como: Saúde da família, Diabetes, Diabetes na atenção básica. 

 

PLANO DE AÇÃO 

 

         Para a aplicação do plano de intervenção, serão realizadas na Unidade Básica de 

Saúde, palestras educativas de forma periódica envolvendo médico, enfermeiro, técnico 

de enfermagem e agentes comunitário de saúde com o objetivo de aumentar o nível de 

conhecimento sobre a doença e seus agravos, a importância do controle glicêmico e 

estilo de vida saudável. 

Para melhorar o atendimento aos pacientes Diabéticos serão realizadas na 

Unidade Básica de Saúde, reuniões mensais e capacitação da equipe envolvida no 

projeto de intervenção. 
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

      AÇAO    ATIVIDADES    RESPONSAVEIS        Mês e Ano 

ETAPA 1 Apresentação do plano a 

equipe da UBS 

Médico Março 2018 

ETAPA 2 Diagnostico situacional Médico, enfermeiro, 

técnico de 

enfermagem e ACS 

Março 2018 

ATAPA 3 Capacitação dos ACS sobre 

a correta orientação aos 

pacientes Diabéticos em 

relação ao tratamento 

Capacitação da equipe para 

melhorar o atendimento na 

UBS.   

Médico, enfermeiro 

                                      

  

Abril 2018 

ETAPA 4 Inicio das atividades  Equipe da UBS Bela 

Vista 

Maio  2018 

ETAPA 5 Avaliação das atividades Equipe da UBS Bela 

Vista 

Trimestral 
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 Médico. 

 Enfermeiro. 

 Técnicos de enfermagem. 

 Agentes Comunitário de Saúde. 

RECURSOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 Computadores. 

 Prontuário dos pacientes. 

 Caneta, lápis, papel. 

 Pendrive. 

 Materiais educativos. 

RECURSOS FINANCEIROS 

 Gastos com impressão de materiais educativos, combustível. 
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9 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com esse plano de intervenção, esperamos aumentar o nível de conhecimentos 

dos portadores de Diabetes na Unidade Básica de Saúde Bela Vista sobre sua doença e 

seus agravos, estimular hábitos alimentares saudáveis, estimular a realização de 

atividades físicas objetivando dessa forma, melhorar o controle da doença e reduzir as 

complicações acometidas por tal patologia, e melhorias na qualidade de vida desses 

pacientes, consequentemente reduzindo gastos com saúde pública. 
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