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A AÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA QUALIDADE DE 

VIDA DO PORTADOR DE DIABETES TIPO II 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, pode-se observar que houveram transformações quanto a incidência e a 

prevalência das doenças, bem como quanto as principais causas de morte. No Brasil, 

os altos índices de óbitos causados por doenças crônicas decorrem do estágio atual da 

transição demográfica e epidemiológica da população brasileira, resultando no 

envelhecimento populacional. Tais mudanças permitem que aspirem a uma vida mais 

longa, sem preocupação com limitações, incapacidade e dependências, próprias do 

envelhecimento(MIRANZI, FERREIRA, IWAMOTO, PEREIRA, 2009). 

          Uma dessas doenças crônicas e a Diabetes mellitus, e estima-se que na 

população adulta mundial, até 2025, o diabetes alcançará a cifra de 5,4%, sendo a 

maior parte desse aumento nos países em desenvolvimento, acentuando-se nesses 

países o padrão atual de concentração de casos na faixa etária de 45-64 anos, estima-

se 11% da população igual ou superior a 40 anos, o que representa cerca de 5 milhões 

e meio de portadores (MINISTERIO DA SAUDE, 2009). 

Mundialmente, os custos diretos para o atendimento ao Diabetesvariam de 2,5% a 15% 

dos gastos nacionais em saúde, dependendo da prevalência local de diabetes e da 

complexidade do tratamento disponível. Além dos custos financeiros, o Diabetes 

acarreta também outros custos associados à dor, ansiedade, inconveniência e menor 

qualidade de vida que afeta doentes e suas famílias. O Diabetes representa também 

carga adicional à sociedade, em decorrência da perda de produtividade no trabalho, 

aposentadoria precoce e mortalidade prematura (FERREIRA,2009). 

 O Diabetes  é uma das doenças crônicas que mais avança entre a população 

mundial. A Federação Internacional do Diabetes estima que são cerca de 250 milhões 

de pessoas com o problema em todo o mundo – 4% delas (10 milhões) estão no Brasil. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes 33% da população brasileira dos 60 aos 

79 anos de idade têm Diabetes ou alguma alteração relacionada à glicose tipo 2, o mais 



comum, incidente em mais de 90% dos casos, tem relação significativa com a genética, 

com o envelhecimento, o excesso de peso e o sedentarismo, nesta modalidade, existe 

uma resistência à ação da insulina no organismo (BRASIL,2009). 

O Brasil vem passando por diversas mudanças na estrutura do Sistema Único de 

Saúde (SUS), particularmente, a partir de 1994, com a implantação do Programa Saúde 

da Família (PSF) – atualmente ampliado para Estratégia Saúde da Família (ESF). Por 

seu caráter estruturante dos sistemas municipais de saúde, tem provocado um 

importante movimento no sentido de reordenar o modelo de atenção no SUS, tendo o 

intuito de melhorar a qualidade e o acesso à atenção primária. A ESF busca maior 

racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais e tem produzido resultados 

positivos no que se refere à avaliação dos usuários, dos gestores e dos profissionais de 

saúde (REV.ENFERMAGEM, 2009). 

 Sabendo que a atenção básica à saúde constitui uma das principais portas de 

entrada para o sistema de saúde, onde grande parte dos problemas de saúde deveriam 

ser resolvidos, é evidente que a equipe de saúde da família tem papel fundamental no 

processo de acompanhamento e prevenção das complicações do Diabetes 

(HENRIQUE,2008 ). 

 Além disto, o Programa detecta as dificuldades que impedem maior adesão ao 

tratamento e busca a formação de parcerias para disseminar a importância do cuidado 

aos pacientes e seus familiares. Estas atividades proporcionam o vínculo entre os 

pacientes e a ESF (SILVA, 2009). 

O tema foi abordado, por já trabalhar na área e ver o quanto a dificuldades para prestar 

uma assistênciade qualidade aos pacientes com Diabetes do tipo II. Diante de tais 

considerações, o presente estudo então teve como objetivo avaliar a qualidade de vida 

do portador de Diabetes II, e ressaltar a qualidade da assistência oferecida para a 

população prestada pela equipe de saúde da família. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a qualidade de vida do portador de Diabetes II, e ressaltar a qualidade da 

assistência oferecida para a população prestada pela equipe de saúde da família. 

 



2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Detectar dificuldades que impedem  adesão ao tratamento da doença. 

- Analisar o processo de intervenção da Equipe de Saúde da Família na melhoria da 

qualidade de vida do portador de Diabetes tipo II; 

- Desenvolver ações de incentivo ao autocuidado para diminuir as complicações da 

doença; 

 

3. MÉTODO 

Local: 

UBS-Maria Magdalena Macedo-Barueri-SP. Estima-se que a unidade tenha 

abrangência de 3.400 pessoas, com uma parcela aproximadamente 68% pessoas 

jovens e adultas, sendo 130 pacientes com Diabetes tipo II cadastrados no e-sus 

atendidas pela equipe de Saúde da Família. 

 

Público-alvo e Participantes: 

Portadores de Diabetes tipo II e profissionais da saúde, integrantes da equipe de saúde 

da família. 

 

Ações: 

O projeto será apresentado aos profissionais integrantes da Estratégia Saúde da 

Família, visando descrever o perfil epidemiológico e avaliar a qualidade de vida dos 

indivíduos com Diabetes Melitus tipo II, acompanhados por uma equipe de Saúde da 

Família.  

1-Explicar aos profissionais da equipe o objetivo do projeto e sua importância na 

melhoria da qualidade de vida e adesão ao tratamento. 

2-Identificar as pessoas usuárias da unidade básica de saúde acompanhadas pela 

equipe de saúde da família com Diabetes tipo II. 

3-Identificar os fatores negativos que influenciam os pacientes para a falta de adesão 

ao tratamento e o desenvolvimento de complicações do DM. Faremos isso através de 

consultas de enfermagem. 



4-Descrever a assistencia da enfermagem de modo a facilitar o entendimento dos 

pacientes de DM, fazendo palestras e falando de modo mais fácil para que todos 

consigam compreender.  

 

Avaliação e Monitoramento: 

Será realizado mensalmente através das consultas médicas e de enfermagem, grupos 

que através do feedback dos usuários que receberam orientação, e incentivo para 

mudança no estilo de vida com adoção de hábitos saudáveis.  

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

        O Diabetes é uma doença crônica cujo tratamento e controle exigem alterações de 

comportamento em relação a dieta, ingestão de medicamentos e o estilo de vida. Estas 

alterações que comprometem a qualidade de vida, da pessoa,  principalmente se não 

houver orientação adequada quanto ao tratamento ou o reconhecimento da importância 

das complicações que decorrem desta patologia. 

O Diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e 

associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente 

olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sangüíneos. Pode 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. 

Os danos causados pelo Diabetes mal controlado, em sua maioria, são silenciosos, 

ocorrem lentamente por um longo período de tempo antes de serem notados. No Brasil 

45% a 50% das pessoas com diabetes não sabem que têm a doença e entre os que 

sabem, 20% não fazem nenhum controle. O não-controle Diabetes pode causar 

cegueira, amputação de membros, insuficiência renal, derrame cerebral, disfunção 

erétil, úlcera nos pés, depressão, entre outros problemas. Os riscos de incontinência 

urinária, quedas e demências, por exemplo, também aumentam. 

O Ministério da saúde disponibiliza um programa nacional de cadastro de pacientes  

portadores Diabetese/ou Hipertenção Arterial, o hiperdia, que  destina-se ao 

cadastramento e acompanhamento de portadores  atendidos na rede ambulatorial do 



Sistema Único de Saúde – SUS, permitindo gerar informação para aquisição, 

dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a todos os 

pacientes cadastrados (BRASIL,2009).O sistema envia dados para o Cartão Nacional 

de Saúde, funcionalidade que garante a identificação única do usuário do Sistema 

Único de Saúde – SUS, dentro das funcionalidades e benefícios  do programa estão, 

conhecer o perfil epidemiológico da Hipertensão arterial e do Diabetes mellitus na 

população, gerar informações fundamentais para os gerentes locais, gestores das 

secretarias e Ministério da Saúde. 

Portanto, compete ao enfermeiro orientar e direcionar sua intervenção rumo 

arecomendações dietéticas realísticas,buscando atender às particularidadesindividuais 

das pessoas, observando o ciclo biológico-vital, suas preferências alimentares e  sua 

situação econômica. O enfermeiro deve ir orientando que o SUS tem recursos 

suficientes para melhorar a qualidade de vida do diabetico para que ele não sofra 

deixando de comer ou dizendo que não tem dinheiro para as insulinas . 

Tudo isso no sentido de buscar a integralidade e resolutividade da assistência, 

espera-se ainda, poder contribuir com esse estudo para a reflexão da equipe de Saúde 

da Família, sobre o seu trabalho, bem como fazer o planejamento das ações em saúde 

e dos investimentos necessários para o enfrentamento dos agravos. 

 

6. CRONOGRAMA 

Calendário da construção do Projeto de Intervenção: Cronograma de atividades/datas 

ATIVIDADES UNIDADE (Datas) 

1. Apresentação da metodologia de trabalho adotada no curso – fundamentação científica do 

Projeto de Intervenção (PI). 

2. Apresentação do Cronograma de elaboração do PI. 

3. Apresentação da metodologia Árvore de Problemas. 

4  
(30 novembro a 6 de 
dezembro) 

1. Definição do Problema de Pesquisa e tema do PI a partir da Árvore de Problemas. 

2. Construção da Árvore de Problemas (causas e efeitos do Problema). 

3. Definição de Objetivos do PI. 

10 
(15 a 21 de fevereiro) 

1. Desenvolvimento da Introdução do PI. 

2. Elaboração da Justificativa. 

3. Desenvolvimento do Referencial Teórico. 

17 
(25 de abril a 1 de maio) 

https://pab7.unasus.unifesp.br/mod/assign/view.php?id=326


1. Definição da Metodologia do PI. 

2. Elaboração do Plano de Ação. 
23 
(20 a 26 de junho) 

1. Elaboração do Cronograma do PI. 

2. Elaboração das formas de Avaliação e Monitoramento do PI. 

3. Definição dos Resultados Esperados. 

4. Formatação das Referências (formato ABNT), Anexos e Apêndices (se houver). 

29 
(29 de agosto a 4 de 
setembro) 

Encaminhamento do PI finalizado aos Tutores-Orientadores para validação. até 24 de setembro 

Confecção do Banner em formato Power Point para validação dos Tutores-Orientadores. até 1 de outubro 

Apresentação do PI (TCC) 8 de outubro 
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