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Introdução 
 

Potirendaba é um município brasileiro do Estado de São Paulo, se localiza no 
norte do estado e pertence á Microrregião de São Jose do Rio Preto. Tem uma 
população de 15.958 pessoas, com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) de 0, 747, com uma razão de sexos de 103, 03, para um grau de 
urbanização de 90,91 % e a Taxa Geométrica de Crescimento anual da população 
do município é de 0,84% ( Fundaçao de SEADE, 2014).No ano de 2000 o Conselho 
Municipal de Saúde aprovou a implantação do Programa da Saúde da Família 
(PSF). A implantação deste programa se iniciou a partir de março de 2000 e ainda 
matem operante até o momento, onde houve uma nova mudança do modelo de 
gestão, pois a equipe, como: o médico, a enfermeira, os técnicos de enfermagem, os 
agentes comunitários de saúde inovaram uma nova abordagem de todo o processo 
que conduzem o ciclo saúde-doença-saúde.   

Nesse sistema, a atenção básica, inserida num contexto dedescentralização e 
hierarquização das ações, ganha papel de destaque e a Estratégia de Saúde da 
Família se configura como eixo estruturante dereorganização do modelo de 
atençãoà saúde no país. A estratégia tem comoobjetivo assegurar, qualidade, 
integralidade e efetividade ao primeiro nível deatenção, tendo como base a atuação 
sob o território e a oferta organizada dosserviços, em ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde devendoincorporar as mais diversas facetas do complexo 
quadro epidemiológico brasileiro(BRASIL, 2012). 

Minha UBS está radicada no centro da cidade de Potirendaba. Na UBS ficam 
radicados três ESF, onde sou a medica do numero IV,tem 733 famílias cadastradas 
não estando no 100% , com o total de 2048 pessoas, dos quase 1056 são do sexo 
femininoe 992 do sexo masculino, do total de essa população  93 padecem na 
doença do Diabetes Mellitus.Tem o horário de atendimento das 7 h às 17h, de 
segunda a sexta feria, a estrutura de na UBS foi remodelada faz 5 meses, agora 
com condições favoráveis, conta com o trabalho de 3 médicos gerais, uma pediatra, 
um obstetra, um ginecologista, um nutricionista e um dentista. Ademais trabalham 8 
enfermeiras, 6 auxiliares de enfermaria, 21 agentes comunitários, 4 recepcionista, 
uma técnica em odontológica, 2 auxiliar de serviços .Temos 5 consultórios, uma sala 
de vacina,  

Diabetes mellitus (DM) tornou-se um problema de saúde em todo o mundo, 
por sua crescente incidência e prevalência, e associada à elevada morbi-
mortalidade, com estreita relação nas complicaçoes desta doença. Na edição do 
Atlas de Diabetes em 2011 havia no mundo 366 milhões de diabéticos, e estima-se 
que até 2030 haverá 552 milhões. Os mesmos estados de origem que quase quatro 
milhões de mortes na faixa etária de 20 a 79 anos poderiam ser atribuídos à 
diabetes, em 2010, 6,8% da mortalidade mundial por todas as causas nessa faixa 
etária.  

Um dos pilares do tratamento do DM é a educação terapêutica, e de acordo 
com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é um processo integrado de 
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aprendizagem através de um tratamento que tenta proporcionar às pessoas 
comdiabetes e suas famílias, as competências (conhecimentos, habilidades e 
atitudes) ea necessidade de ser capaz de ser responsável com sua doença suporte 
de auto-gestão. O curso de informações básicas sobre o diabetes mellitus (CIBDM) 
é destinado a pessoas que são novas para a doença ou aqueles que a natureza 
crônica do diabetes e da necessidade de alcançar e manter, ao longo do tempo, as 
concentrações da glucose próximo aos valores normais justificar a ação educativa 
nesta doença envolve um dos pilares básicos da abordagem da pessoa 
diabética.Neste curso, o paciente é simples, prático e divertido o mínimo de 
informações necessárias para gerir os diferentes aspectos de sua natureza crônica 
tratamiento. 2Os pacientes com diabetes tem a necessidade de alcançar e manter, 
ao longo do tempo, as concentrações de glicose no sangue próximo aos valores 
normais justificar a ação educativa nesta doença envolve um dos pilares básicos da 
abordagem da pessoa diabética. Apesar das recomendações rigorosas para o 
controle glicêmico mais de 60% dos pacientes não atingir esse objetivo, devido à 
ignorância do plano de cuidados, má percepção da gravidade da sua doença e baixa 
prioridade para a educação nestas direcões(Associação Nacional de Assistência de 
Diabético. s.d.) e a educação terapêutica podem a Organização Mundial da Saúde 
levanta a necessidade de reduzir o risco relativo de diabetes mellitus tipo 2, o que é 
essencial para o acesso a serviços de saúde e desenvolver advocacia saúde e 
prevenção em indivíduos em risco de diabete e abordagem geralmente mais efetivo 
da população seria a adoção de um estilo de vida saudável.  

Tendo em conta o alto risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 
2 e as doenças cardiovasculares, a utilização de fármacos pode ser não necessário, 
o que é conseguido por meio de ações, tais como modificar os fatores de risco 
determinantesmodificables como dieta, sedentarismoem geral  a adoção de um 
estilo de vida saudável(confuso).Nesse sentido, a educação em saúde consiste em 
um dos principais elementos para a promoção da saúde e, portanto, para melhores 
condições de vida. Também em Potirendaba, as experiências educativas com 
usuários portadores de DM são incipientes e em pequena medida se reportam à 
perspectiva de formação da “consciência crítica” sobre saúde. 

Por esse motivo, buscam-se ações de educação em saúde que melhorem o 
estado de saúde dos pacientes com DM, permitindo que estes emitam opiniões e 
discutam os entraves em relação à adesão ao tratamento e às dificuldades relativas 
às mudanças de comportamento com vistas ao controle da HAS. 

Devido à relevância epidemiológica da Diabetes Mellitus (DM) na área de 
abrangência da ESF CesarinoBenfanti, é a falta de adesão ao tratamento dos 
acometidos por esse agravo, o que implica dificuldade na realização de atividades 
de educação e promoção em saúde, vislumbramoso projeto de intervenção pautado 
na saúde “Rodas de Conversas com Hipertensos”. 

A Promoção da Saúde é uma das estratégias do setor saúde para buscar a 
melhoria da qualidade de vida da população. Seu objetivo é produzir a gestão 
compartilhada entre usuários, movimentos sociais, trabalhadores do setor sanitário e 
de outros setores, produzindo autonomia e co-responsabilidade(BRASIL, 2011) 

Além disso, buscamos sensibilizar os usuários quanto a sua implicação com o 
tratamento. Incitamos à reflexão da responsabilização de cada um com o tratamento 
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medicamentoso e não medicamentoso, e, consequentemente, responsabilidadecom 
sua saúde. 

Esse projeto foi pensado para que permitisse a troca de experiências entre os 
participantes e executores da intervenção, a fim de fomentarmos a desconstrução de 
mitos e a construção de saberes em relação à HAS. Dessa forma, estimular-se-iam 
a prevenção de complicações para esses indivíduos e possíveis mudanças de 
comportamentos relacionados aos fatores de risco para a DM como tabagismo, 
sobrepeso, sedentarismo, etilismo e alimentação inadequada.  

2. Objetivos. 

2.1 Objetivos Geral. 

 Identificar a causa do descontrole da glicose em pacientes diabéticosnossa 

Unidade Básica de Saude. 

2.2 Objetivos Específicos. 
 Identificar causas queatuamna incidência deDiabetesMellitusem nossa area 

de saúde. 

 Identificar as ações estabelecidas pelosprotocolos da Diabetes Mellitus  não 

estão sendo realizadas nossa área de saúde. 

 Demostrar a importancia da integralidade é fazercuidadosaopacientes com 

Diabetes 

 

Revisão Bibliográfica. 

O diabetes melito (em latim, diabetes mellitus), também conhecido como 
diabetes sacarino, diabetes sacarina, diabetes (Associação Nacional de Assistência 
de Diabético. s.d.) e diabete, é um distúrbio do metabolismo caracterizado pela 
ineficiência parcial ouinsulina ou por uma resistência a ela. A insulina auxilia o 
organismo a usar os alimentos como fonte de energia. Nas pessoas com diabetes, 
ou o pâncreas para de fabricar a insulina, ou o organismo não consegue utilizá-la de 
forma eficiente. Sem a ação da insulina, a glicose, principal fonte de energia que 
utilizamos, fica circulando na corrente sanguínea, levando ao aumento dos índices 
de glicose na sangue, gerando então a hiperglicemia. É uma das doenças crônicas 
mais freqüentes da população brasileira(Brasil 2012). A glicose porém, quando em 
excesso, pode trazer várias complicações à saúde como por exemplo o excesso de 
sono no estágio inicial, problemas de cansaço e problemas físico-táticos em efetuar 
as tarefas desejadas. Quando não tratada adequadamente, podem ocorrer 
complicações como ataque cardíaco, derrame cerebral, insuficiência renal, 
problemas na visão, amputação do pé e lesões de difícil cicatrização, dentre outras 
complicações(Brasil s.d.).  

Os tipos de diabetes mais conhecido: 
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Diabetes Mellitus Tipo I 

A falta de insulina ou a sua produção insuficiente pelo corpo estabelece como 
condição ao indivíduo a aplicação de insulina. Ocorre com maior freqüência em 
jovens. 

Diabetes Mellitus Tipo II 

É o caso de pessoas queproducen insulina, porém esta não funciona de 
forma adequada. Atinge mais os adultos, pessoas com antecedentes familiares de 
Diabetes ou com o excesso de peso. Alimentação adequada, exercícios físicos, 
controle do peso, e em alguns casos o uso de medicamentos, seja a própria insulina 
ou comprimidos, ajudam no controle do Diabetes Tipo 2.Embora ainda não haja uma 
cura definitiva para a/o diabetes (a palavra tanto pode ser feminina como masculina), 
há vários tratamentos disponíveis que, quando seguidos de forma regular, 
proporcionam saúde e qualidade de vida para o paciente portador.Diabetes é uma 
doença bastante comum no mundo, especialmente na América do Norte e norte da 
Europa, acometendo cerca de 7,6% da população adulta entre 30 e 69 anos e 0,3% 
das gestantes. Alterações da tolerância à glicose são observadas em 12% dos 
indivíduos adultos e em 7% das grávidas. Porém estima-se que cerca de 50% dos 
portadores de diabetes desconhecem o diagnóstico(Brasil 2007)(Brasil 2009). 

Segundo uma projeção internacional, com o aumento do sedentarismo, 
obesidade e envelhecimento da população o número de pessoas com diabetes no 
mundo vai aumentar em mais de 50%, passando de 380 milhões em 2025(Brasil 
2007). 

A diabetes afeta cerca de 12% da população no Brasil (aproximadamente 22 
milhões de pessoas)11 e 5% da população de Portugal (500 mil pessoas)(Brasil 
2011). 

A diabetes tipo 1 ocorre em frequência menor em indivíduos negros e 
asiáticos e com freqüência maior na população europeia, principalmente nas 
populações provenientes de regiões do norte da Europa. A frequência entre 
japoneses é cerca de 20 vezes menor que entre escandinavos(Brasil 2012). Em São 
Paulo a incidência do tipo 1 é de 7,6 casos a cada 100.000 habitantes(Diabetes 
s.d.). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2006 havia cerca de 
170 milhões de pessoas doentes da diabetes, e esse índice aumenta rapidamente. É 
estimado que em 2030 esse número dobre. A Diabetes Mellitus ocorre em todo o 
mundo, mas é mais comum (especialmente a tipo II) nos países mais desenvolvidos. 
O maior aumento atualmente é esperado na Ásia e na África, onde a maioria dos 
diabéticos será visto em 2035. O aumento do índice de diabetes em países em 
desenvolvimento segue a tendência de urbanização e mudança de estilos de vida. 

A diabetes está na lista das 5 doenças de maior índice de morte no mundo, e 
está chegando cada vez mais perto do topo da lista. Por pelo menos 20 anos, o 
número de diabéticos na América do Norte está aumentando consideravelmente. Em 
2005, eram em torno de 20,8 milhões de pessoas com diabetes somente nos 
Estados Unidos. De acordo com a American Diabetes Association existem cerca de 
6,2 milhões de pessoas não diagnosticadas e cerca de 41 milhões de pessoas que 
poderiam ser consideradas pré-diabéticas. Os Centros de Controles de Doenças 
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classificaram o aumento da doença como epidêmico, e a NDIC (National Diabetes 
Information Clearinghouse) fez uma estimativa de US$132 bilhões de dólares, 
somente para os Estados Unidos este ano. 

Fatores de risco: 

 

Os principais fatores de risco para o diabetes mellitus são(IDF s.d.)(IDF 2010): 

 Idade acima de 45 anos; 

 Obesidade (>120% peso ideal ou índice de massa corporal Ž 25 kg/m2); 

 História familiar de diabetes em parentes de 1° grau; 

 Diabetes gestacional ou macrossomia prévia; 

 Hipertensão arterial sistêmica; 

 Colesterol HDL abaixo de 35 mg/dl e/ou triglicerídeos acima de 250 mg/dl; 

 Alterações prévias da regulação da glicose; 

 Indivíduos membros de populações de risco (negros, hispânicos, 

escandinavos e indígenas). 

Complicações 

As complicações da diabetes são muito menos comuns e severas nas 
pessoas que possuem os níveis glicêmicos (de açúcar no sangue) bem controlados, 
mantendo-os entre 70 e 100 mg/dl em jejum(IDF s.d.)(Pimazoni Netto, Lerario e 
Turatti 2006). 

As complicações causadas pela diabetes se dão basicamente pelo excesso 
de glicose no sangue, sendo assim, existe a possibilidade de glicosilar as proteínas 
além de retenção de água na corrente sanguínea, e retirada da mesma do espaço 
intercelular. 

Quando bem tratado e bem controlado, muitas complicações crônicas como: 
lesões graves e potencialmente fatais, como o infarto do miocárdio, derrame 
cerebral, cegueira, impotência, nefropatia, úlcera nas pernas e até amputações de 
membros, podem ser evitadas e o paciente diabético pode ter uma vida 
perfeitamente normal. Recentemente, foi concluído um grande estudo, nos Estados 
Unidos, o qual demonstrou que o controle adequado da Diabetes é, realmente, o 
único caminho para se evitar as complicações mencionadas. 

Deve ser visto não como uma doença limitadora e sim como uma nova 
maneira de vida do indivíduo, isto é, com hábitos mais corretos e saudáveis. Para 
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que o tratamento seja eficiente, é essencial o acompanhamento de uma equipe 
especializada e capacitada para obter o controle adequado. 

 

4. Metodología. 

4.1 Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção. 

A intervenção será feitaos pacientes  diabéticos cadastrados no PSF Cesarino 
Benfanti e o equipe multidisciplinar do mesmo trazendo melhorias principalmente a 
população adscrita que se constitui por  2043 pessoas dispostas em 773 famílias.  

4.2 Cenários da intervenção. 

Mediante as visitas domiciliares e consultas na unidade básica em o municipio 
de Potirendaba, Estado de São Paulo,chamou a atenção o alto numero dos 
pacientes diabéticos com índices glicêmicos elevados. Os pacientes sem 
diagnóstico o acompanhamento adequado, foram questionados sobre os riscos mais 
preferiam assumir os mesmos pelo desconhecimento da doença e maus hábitos da 
alimentação.  

As ações dirigidas aos pacientes com indice de glicemia elevado foram 
realizadas na própria unidade de saúde (consulta e sala de reuniões). Quando as 
atividades necessitarão outros espaços para interações e dinâmicas acontecerão na 
visita domiciliar. 

4.3 Estratégias e ações. 
Etapa 1. 

Será necessária a identificação da pacientes com indice de glicemia elevado, 
presentes entre os pacientes cadastrados na unidade básica de saúde, para assim, 
direcionar as ações preventivas. Essa investigação será através de abordagem no 
momento da visita domiciliar, atendimento em consulta ou acolhimento na unidade 
de saúde.  

 

Etapa 2. 

Os pacientes identificados com sua doença serão convocados para uma 
consulta na unidade de saúde para descrição rápida do objetivo e a importância do 
projeto de intervenção e convite para comporem o grupo. 

 

Etapa 3. 

Agendamento de consultas individuais para conscientização da importância 
da consulta periódica, monitoramento dos fatores de risco e hábitos de alimentação. 
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Etapa 4. 

Trabalho da equipe na comunidade para lograr conscientizar da população 
para modificar os fatores de risco de a doença crônica. 

 

Etapa 5. 

Serão realizadas reuniões mensais na unidade de saúde, nas quais será 
discutido um tema relacionado a diabetes mellitus, de acordo com o profissional 
selecionado para a data. 

 

 

DIA TEMA PALESTRANTE 

1 dia Acolhimento e explanação do projeto Equipe Multidisciplinar 

2 dia Resultado de pacientes com a doença na comunidade. Médico  

3 dia 
Monitoramento dos fatores de risco e hábitos de 

alimentação 

Enfermeira e 

nutricionista 

4 dia Palestra publica sobre diabetes mellitus Médico e enfermeira 

5 dia 
Importância das atividades físicas e hábitos 

alimentares no paciente 

Enfermeira e 

nutricionista 

6 dia Importância do autocontrole para evitar os riscos Médico e enfermeira 

7 dia 
Importância da família e pessoas referentes de seu 

meio com o fim de evitar a doença 
Equipe Multidisciplinar 

 

4.4 Avaliação e Monitoramento. 

Os pacientes serão avaliados, durante as consultas, visita domiciliar, trabalho 
no grupo para valorar suas experiências vividas com o grupo, aspectos positivos e 
negativos da intervenção, para avaliação constante da efetividade do projeto pela 
equipe. 

Durante as reuniões mensais se restabeleceram hábitos saudáveis que 
permitamreorganizar sua vida pessoal, familiar e trabalhista; se conseguira um 
saudável controle de riscos; se trabalharão aspectos pessoais que  permitam 
restabelecer sua  adequada alimentação. O trabalho será feito com pacientes e sua 
família e será discutido o desenvolvimento do projeto para possíveis intervenções se 
necessárias. 
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5. Resultados Esperados. 

Mediante o trabalho constante os pacientes podam assumir sua doença, os 
riscos dos maus hábitos alimentares e o sedentarismo. Lograr uma vez 
diagnosticados tenham seu acompanhamento e tratamento adequado até alcançar 
seu controle. 

 

6. Cronograma.  

Atividades Jan Feb Mar Abri May Jun Jul Agos 

Elaboração do Projeto X X X      

Identificação da população  X X      

Estudo do referencial teórico X X X X X X   

Implantação do projeto       X X 

Analise dos resultados         

Divulgação dos resultados         
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