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Resumo
O Diabetes mellitus (DM) é uma das principais causas de procura por atendimento mé-
dico na Unidade Básica de Saúde da Vila Santa Catarina, havendo grande preocupação de
toda a equipe em relação aos seus cuidados e suas complicações, sendo o pé diabético uma
das complicações que presenciamos em muitas consultas médicas e na sala de curativo. O
objetivo deste trabalho é melhorar a qualidade da atenção ao usuário diabético. A inter-
venção prevê encontros quinzenais com medidas educativas para abordar a doença, fatores
de risco, complicações e formas de prevenção. Além de garantir consulta médica adequada
com período fixo semanal na agenda e a criação de protocolo para exame físico dos pés.
Como resultado, espera-se a adesão dos pacientes nos encontros e nas consultas, apontar
subsídios para que estes possam melhorar a sua qualidade de vida, através do controle
glicêmico e da adoção de hábitos de vida saudáveis, diminuindo assim as complicações
agudas e crônicas causadas pelo Diabetes.
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1 Introdução

Caçador é um município do Estado de Santa Catarina, localizado no meio - oeste, no
Alto Vale do Rio do Peixe, com uma área de 1009,08 km, altitude média de 920 metros
acima do nível do mar, temperatura média anual de 16, 6°C , e precipitação total entre
1600 a 1800 mm/ano. Possui um clima subtropical úmido com verões quentes e chuvosos
e invernos frios e secos, tendo as quatro estações do ano bem definidas. Detém o recorde
de temperatura mínima, em dados oficiais, do Brasil com - 14°C (IBGE, 2016).

O município de Caçador mostra em sua história desde seu princípio, a preocupação
da população local com o meio ambiente. Ainda no inicio, quando Caçador era disputada
pelo Paraná e Santa Catarina, os habitantes locais revoltaram-se contra a Companhia
Ferroviária e a indústria madereira para evitar a devastação dos pinhais nas marginais
dos trilhos. Com a construção da estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do
Sul, a colonização tornou-se mais intensa e o povoado passou a chamar-se ”Rio Caçador”,
devido a abundância de caça nas margens do rio (IBGE, 2016).

Após o episódio do Contestado (grande conflito de terras, ocorrido entre 1913 e 1916
entre os estados de Santa Catarina e Paraná que tomou proporções de extrema violência na
região) outros grupos começaram a chegar. Caçador então pode contar com os imigrantes,
predominantemente italianos que vieram atraídos pela atividade madeireira. Em 25 de
março de 1934, Caçador tornou-se um município independente, emancipando-se politica
e administrativamente (IBGE, 2016).

Cerca de 290 indústrias de diversas áreas fazem com que Caçador seja considerada a
”Capital Industrial do meio oeste”. Destaque para o setor madereiro, pelo qual produz
madeira serrada, celulose, papel, papelão, mobília, entre outros derivados, contando ainda
com industrias de produção metal-mecânica, plastico, couro, calçadista e confecções. Na
agricultura destaca-se a cultura do tomate, maior produtor do sul do Brasil, além da uva
e milho (IBGE, 2016).

No último censo demográfico de 2010, o município constou com uma população de
70.735 habitantes, para atender às questões de saúde básica dessa população, a rede de
saúde da cidade conta com 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das quais doze funcionam
com sistema de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e seis possuem atendimento em
saúde bucal (sendo quatro em ESF). A Unidade Básica da Vila Santa Catarina, localiza-
se no Bairro Santa Catarina e é composta por duas equipes de Estratégia de Saúde da
família, a do bairro Santa Catarina e a do bairro Santa Clara (SIAB, 2015).

A ESF Santa Clara, a qual faço parte possui 3.276 pessoas cadastradas, sendo 1.688
mulheres e 1.588 homens, destes 976 são menores que 20 anos, 1.957 possuem entre 20 e
59 anos e 343 pacientes acima de 60 anos (SIAB, 2015).

O bairro possui escola a nível de ensino fundamental, creche e igrejas. Os idosos parti-
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cipam do grupo da terceira idade com reuniões semanais, participam também de campe-
onatos de jogos intra estadual de dominó, jogo de bocha, bingo e dança. Os moradores do
bairro Santa Clara sobrevivem, na sua grande maioria com renda mensal entre 1 a 2 salá-
rios mínimos, trabalhando nas madereiras do município e no comércio, também possuem
inclusão no Programa Bolsa Família, e mais de 90% são alfabetizados, mas com pouca
escolaridade (SIAB, 2015) .

Há saneamento básico em mais de 50% do bairro e coleta seletiva. As condições de
moradia são heterogêneas, há locais com boas condições de moradia e outros desprovidos
de condições, classe média baixa a extrema pobreza. Alguns locais por ausência de sa-
neamento adequado e por serem moradores próximos ao rio, estão sujeitos a enchentes,
sofrendo as consequências dessa, além de um grande número de cães e gatos nas ruas e
nas casas.

Por meio dos cadastrais do mês de novembro de 2015, a comunidade possui 384 hi-
pertensos e 105 diabéticos, assim havendo uma prevalência de 11% de hipertensos e 3,2%
de diabéticos. Não havia registro das queixas mais procuradas para atendimento, porém
a partir de abril de 2015, o prontuário passou a ser eletrônico, os dados coletados são
incipientes, mas podemos observar que a maior procura é devido a Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS), seguida de dor lombar, sintomas depressivos/ansiedade, dependência de
benzodiazepínicos, Diabetes Melitus (DM) e suas complicações.

Nossos atendimentos são realizados por agendamento de consultas e visitas domici-
liares, além da livre demanda. As consultas são dividas em um número total de16 para
cada período, sendo 12 marcadas previamente e 4 para eventuais urgências/emergências,
outros atendimentos como o de pré-natal, possui período definido nas terças-feiras, demais
períodos não há grupos prioritários.

Referente as principais causas de internação hospitalar, tivemos 40 internações, es-
ses dados estão compreendidos no período de outubro de 2014, início da ESF, a maio
de 2015. Destes, 37% foram devido a cirurgia eletivas, 15% devido à complicações do
DM2 e HAS, 10% devido à infecção respiratória/Doença Pulmonar Obstriutiva Crônica
descompensada, parto e pielonefrite (SIAB, 2015).

Embora o Diabetes melitus não seja a principal causa de procura por consultas na
unidade, é uma comorbidade prevalentemente tratada nos usuários que buscam à UBS e
há uma grande preocupação de toda equipe em relação ao DM2 e suas complicações, sendo
o pé diabético uma das complicações que presenciamos em muitas consultas médicas e
nos cuidados da enfermagem na sala de curativos e visitas domiciliares. No momento,
nossa equipe acompanha 5 usuários portadores de pé diabético que sofreram amputação
não traumática.

O DM e a HAS são responsáveis pela primeira causa de mortalidade e de hospitaliza-
ções no Sistema Único de Saúde (SUS), suas complicações agudas e crônicas causam alta
morbimortalidade, acarretando altos custos para o sistema de saúde (BRASIL, 2014).
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Cinqüenta por cento das amputações não-traumáticas de membros inferiores são atri-
buídas ao diabetes e o risco de amputação é 15 vezes maior do que na população geral
(OCHOA-VIGO; PACE, 2005, p. 100).

O número de diabéticos na área de abrangência da nossa ESF é de 105 pessoas,
segundo último dado do mês de novembro de 2015, cadastral das Agentes Comunitárias
de Saúde (ACS). Pode-se perceber que não há estratificação do risco cardiovascular por
critério clínico nem avaliação da saúde bucal em hipertensos e diabéticos. Não é rotineiro
a avaliação dos pés dos diabéticos e suas sensibilidades, bem como não faz parte da
rotina a palpação dos pulsos tibial posterior e pedioso em toda a consulta. A avaliação
oftalmológica semestral de usuários diabéticos é medida de saúde aquém do possível.

Há muitos aspectos do processo de trabalho que podem ser melhorados para ampliar a
cobertura e melhorar a qualidade da atenção aos usuários diabéticos e já iniciados (como
exemplo, cito o mensal do HIPERDIA). É possível, também, cuidar para que o exame
dos pés e palpação de pulsos sejam mais frequentes nas consultas.

Diante desse cenário, esse projeto de intervenção trabalhará com os portadores de DM,
afim de melhorar a qualidade da atenção ao usuário diabético.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Construir juntamente com a Equipe de Saúde da Família Santa Clara do município de

Caçador, um plano de ação de promoção de cuidados aos usuários com Diabetes Mellitus.

2.2 Objetivos Específicos
- Propor ações educativas de promoção da saúde, para melhorar o controle glicêmico

e diminuir complicações agudas e crônicas.
- Organizar agenda de atendimento para pacientes com Diabetes Melitus, afim de

melhorar a qualidade do atendimento aos usuários.
- Realizar atividades de lazer e orientação, afim de proporcionar qualidade de vida aos

portadores de Diabetes Melitus.
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3 Revisão da Literatura

Uma pincelada sobre as Doenças Crônicas Não Transmissiveis
O Brasil passou de um perfil de mortalidade de uma população jovem para um quadro

de faixas etárias mais avançadas, caracterizado por enfermidades complexas e onerosas,
representadas principalmente pelas Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) (RE-
ZENDE, 2011).

As doenças crônicas, são caracterizadas por serem de longa duração e compõem um
conjunto de condições relacionadas a causas múltiplas, apresentando um início gradual,
prognostico usualmente incerto, com longa ou indefinida duração. O curso clínico pode
intercalar-se com quadros agudos, muitas vezes encaminhando-se para a incapacidade do
tecido ou órgão lesado. O uso da tecnologia associado a demais fatores como mudança de
habito e alimentação amenizam o prognóstico, porém nem sempre leva a cura (BRASIL,
2013).

As Coenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) podem serem classificada em quatro
principais grupos: cardiovasculares, cancerosas, doenças respiratórias crônica e diabetes
– responderam pela grande maioria desses óbitos os dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS) de 2003, as doenças crônicas são consideradas um problema de saúde de
grande magnitude, sendo responsáveis por 72% das causas de morte (DUNCAN, 2012).
Atualmente, estima-se que são responsáveis por 60% de todo o ônus em nível mundial
e, especula-se que em 2020 serão responsáveis por cerca de 80% da carga de doença dos
países em desenvolvimento BRASIL, 2013.

Quando se refere ao nosso país, as DCNT também se apresentam como a principal
causa de mortalidade. Os dados obtidos de notificações no ano de 2009, as doenças cardi-
ovasculares, neoplasias, doenças respiratórias crônicas e diabetes responsáveis por 80,7%
dos óbitos por .

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), o Diabetes Mellitus (DM) e as dislipidemias
são as principais condições de risco para as DCNT e encontram-se entre as dez primeiras
causas de mortes em vários países, além disso suas complicações estão relacionadas ao
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), o Acidente Vascular Cerebral (AVC), a insuficiência
renal crônica, a insuficiência cardíaca, as amputações de membros inferiores e a cegueira
definitiva, consequências essas que elevam os custos relacionados aos cuidados em saúde,
sendo responsáveis por mais de um milhão de internações por ano no Braisl com um custo
aproximado de 475 milhões de reais (REZENDE, 2011).

Diabetes Melitus (DM)
DM é uma patologia presente dentro de um grupo heterogêneo de distúrbios metabó-

licos, nela é comum a hiperglicemia, resultante de defeitos da ação da insulina, ou de sua
secreção ou em ambas. Por ter sua natureza crônica, causar inúmeras complicações gra-
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ves, e possuir altos custos, se torna uma patologia onerosa não apenas para os portadores
dela, mas também para os familiares e todo sistema de saúde (SBD, 2014).

É notório que a DM vem aumentando a cada dia, em 1985 estimava-se que chegaria a
ter 30 milhões de adultos com essa patologia, em 1995 esse número passou à 135 milhões,
atingindo em 2002 173 milhões e com expectativas de chegar à 300 milhões em 2030, isso
à nível mundial. No ano 2000 o Brasil ocupava no ranking mundial o oitavo lugar, e hoje
estima-se que passe em 2030 para o sexto lugar (SBD, 2014).

A DM pode ser classificada a partir de sua etiologia, a qual incluiu quatro tipos: DM
tipo 1, DM tipo 2, outros tipos específicos de DM e DM gestacional, além de haver duas
categorias mencionadas como pré diabetes, no momento em que a glicemia de jejum está
alterada, e quando a tolerância de glicose está diminuída, sendo assim consideradas como
fatores de risco para o desenvolvimento de DM e doenças cardiovasculares (SBD, 2014).

Como definido pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o DM1 está presente em
5 a 10 % dos casos e resulta da destruição de células betapancreáticas com consequente
deficiência de insulina e é mediada por autoimunidade, porem existem casos em que não
há evidências de processo autoimune, sendo, portanto, referidos como forma idiopática de
DM1. Há também intensa associação a determinados genes do sistema antígeno leucoci-
tário humano (HLA), alelos que podem suscitar o desenvolvimento da doença ou proteger
contra ela (SBD, 2014).

A incidência de DM tipo 2 vem aumentando a cada dia, principalmente pela relação
da interação genética dessa patologia, com a exposição aos fatores de riscos, como a maior
taxa de urbanização, aumento da expectativa de vida, industrialização, maior consumo
de dietas hipercalóricas e ricas em hidratos de carbono, de absorção rápida, mudanças do
estilo de vida, inatividade física, obesidade e maior sobrevida da pessoa diabética, sendo
que o sobrepeso ou obesidade está presente na maioria desses casos (GRILLO; GORINI,
2007).

As complicações de DM podem a longo prazo levarem a disfunção e falência de vá-
rios órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Dessa forma,
aumentando a mortalidade e o risco de desenvolvimento de complicações micro e ma-
crovasculares, como as neuropatias, sendo essa considerada causa também de cegueira,
insuficiência renal e amputações de membros, gerando gastos expressivos na saúde, na
redução da capacidade laboral e expectativa de vida (BRASIL, 2014).

Essas complicações podem serem classificadas em: complicações agudas, tais como,
hipoglicemia, cetoacidose e coma hiperosmolar, e crônicas: retinopatia, nefropatia, e a
neuropatia diabéticas. É estimado que após 15 anos da detecção do DM 2% dos indi-
víduos apresentarão cegueira, 10% problemas visuais graves, 30% a 45% algum grau de
retinopatia, 10% a 20% de nefropatia, 20% a 35% de neuropatia e 10% a 25% de doença
cardiovascular, sendo assim necessário a detecção dessas em tempo oportuno, priorizando
o compartilhamento de responsabilidades entre paciente e profissionais de saúde (FARIA;
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VERAS, 2013).
Essas complicações podem levar à redução da qualidade de vida das pessoas e a altos

custos com o tratamento da doença. Portanto, é necessário que o tratamento esteja pau-
tado em ações de prevenção das complicações agudas e crônicas, bem como em ações de
promoção da saúde, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida a esses usuários e
suas famílias (BRASIL, 2014).

Diante disso, tem-se a necessidade de realizar intervenções que abranjam as multiplas
anormalidade metabólias que o DM provoca, a fim de prevenir também o surgimento dessa
patologia em indivíduos com fatores de riscos ao seu desenvolvimento, evitando o aumento
de doenças cardiovasculares e reduzindo a mortalidade. Nesse sentido, os programas de
intervenção se baseiam na realização de dietas adequadas e exercícios fisícos, e nos casos
necessários a implementação de medicação (SBD, 2014).

Assistência e processo educativo do paciente
A assistência global ao portador de DM2 sustenta-se no: controle glicêmico rígido,

abrangendo dieta/estilo de vida, exercício físico, medicação; trata mento de distúrbios
associados como dislipidemia, hipertensão, obesidade e coronariopatia; e pesquisa e/ou
tratamento das complicações mais comuns da enfermidade como retinopatia, doença car-
dio vascular, nefropatia e neuropatia (GUIDONI; OLIVERA, 2009).

A melhora no controle do DM está atribuída a duas abordagens: tratamento não-
medicamentoso ou medicamen toso. O primeiro tem como objetivo procrastinar a implan-
tação da doença, e quando já estabelecida retardar o tratamento medicamentoso neces-
sários para o controle da doença. A abordagem terapêutica é iniciada quando medidas de
controle no tratamento não medicamentoso são obtém sucesso. È importante enfatizar que
ambos estão interligados nesta doença crônica e o bom andamentos destes controla e mui-
tas vezes retarda o aparecimento dos agravantes. No entanto, por mais eficazes que sejam
os tratamentos medicamentosos, de nada adianta, se os pacientes não os incorporarem o
estilo de vida regrado diário, tendo como principal foco a saúde e bem estar(GROSSI,
2009).

É notório que o cuidado ao paciente com DM inclui intervenções multidisciplinares
- médico, nutricionista, enfermeiro,odontólogo, psicólogo e assistente social - e em todos
os níveis de atenção à saúde. O sucesso destas intervenções, como já citado, depende
do comprometimento do paciente em assumir mudanças no estilo de vida, de manter os
cuidados recomendados e, ainda, de ter discernimento para identificar, as principais com-
plicações clinicas que estão associadas a patologia, salientando, aqui o processo educativo
do paciente (GRILLO; NEUMANNA; SCAIN, 2013).

De acordo com a American Diabetes Association (ADA), todos os pacientes com DM
devem receber educação para o autocuidado, e a partir de 2006, com o respaldo em
bases científicas foi criado a National Standards for Diabetes Self-Management Education
(DSME), que tem como o objetivo de garantir a qualidade da educação para o autocuidado
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aos pacientes com DM, nos mais diversos cenários. A capacitação do paciente na tomada
de decisões em relação a sua doença, estimulando o comportamento direcionado para o
autocuidado estão instintivamente relacionados (GRILLO; NEUMANNA; SCAIN, 2013).

O treinamento do pacientes transformando-o em regente da sua doença e incentivando-
o na utilização dos sistema de saúde como uma ferramenta para o controle, quando neces-
sário, destaca-se como primordial no processo educativo; referindo-se assim a autonomia
destes. Saliente se que para a efetivação de tal processo, o paciente encontra-se ativo na
aprendizagem. A definição de metas individualizadas e o estabelecimento de um vínculo
contínuo com o paciente, para que ele assuma maior responsabilidade no cuidado da sua
doença também é primordial (GRILLO; NEUMANNA; SCAIN, 2013).

Principalmente médicos e enfermeiros de unidades/equipes são eminentes para o acom-
panhamento das pessoas com DM, portanto é fundamental que esses profissionais estejam
preparados e capacitados para reconhecer e diagnosticar os fatores de risco relacionados
tanto na alimentação, orientando o paciente e encaminhando para o nutricionista como
para “revelar” os principais agravos da doença quando não controlada (BRASIL, 2014).

Constata-se que o maior anseio para os profissionais da saúde no tratamento de pacien-
tes com DM consiste em doutrina-las quanto ao manejo da doença diário, buscando alter-
nativas para alterações que possam ocorrer durante parte do decurso da doença (GROSSI,
2009).

Pé diabético
Uma das principais complicações do DM é o pé diabético, definido pela presença de

pelo menos uma das seguintes alterações: neurológicas, ortopédicas,vasculares e infeccio-
sas, que podem ocorrer no pé do paciente portador de diabetes. Segundo Ministério da
Sáude as úlceras nos pés apresentam uma incidência anual de 2%, tendo a pessoa com
diabetes um risco de 25% em desenvolver úlceras nos pés ao longo da vida .Sendo essa
complicação responsável por 40% a 70% das amputações não traumáticas de membros
inferiores. Aproximadamente 20% das internações de indivíduos com diabetes ocorrem
por lesões nos membros inferiores. Oitenta e cinco por cento das amputações de membros
inferiores no DM são precedidas de ulcerações, sendo que os principais fatores associados
são a neuropatia periférica, deformidades no pé e os traumatismos (CAIAFA; CASTRO;
FIDELIS, 2011).

Para diminuir as complicações faz-se necessário atuar na prevenção através do exame
frequente dos pés de pessoas com DM, a fim de identificar aquelas com maior risco para
ulceração nos pés, que podem se beneficiar das intervenções profiláticas, realizado pelo
médico ou pela enfermeira da Atenção Básica, nas consultas individuais e nas visitas
domiciliares.Além disso, é importante estimular o autocuidado (BRASIL, 2014).

O Ministério da Saúde recomenda que toda pessoa com DM realize o exame dos pés
anualmente, identificando fatores de risco para úlcera e amputação. Uma rotina sistemá-
tica de avaliação da sensibilidade protetora e da integridade dos pés deve ser incluida na
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consulta do usuário diabético (BRASIL, 2014).
A fisiopatologia do pé diabético envolve a neuropatia diabética (ND) que está presente

em 50% dos pacientes com DM2 acima de 60 anos, sendo a polineuropatia simétrica
distal ou polineuropatia diabética periférica (PND) a forma mais comum, seguindo-se as
autonômicas. A PND afeta 30% dos pacientes em atendimento clínico hospitalar e de 20%
a 25% entre os pacientes na atenção básica (SBD, 2014).
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4 Metodologia

O público-alvo desse trabalho, serão todos os usuários portadores de Diabetes Mellitus
pertencentes a Estratégia de Saúde da Família Santa Clara do munícipio de Caçador- SC.
As ações a serem desenvolvidas serão:

-Criação de dois períodos fixos semanais na agenda da consulta médica para atender
o usuário diabético, a fim de melhorar o atendimento e estimulando controle glicêmico;
-Será criado manual de exame físico dos pés, e este será realizado pelo profissional da
enfermagem no momento anterior da consulta médica; -Aumentar o número de encontros
do HIPERDIA, no momento, temos um encontro mensal. Esses encontros serão realizados
quinzenalmente e os participantes serão divididos segundo sua microàrea totalizando 6
encontros. Sendo assim, contaremos com apoio das agentes de saúde na divulgação da
data. Após os 6 encontros, todos serão convidados. No primeiro encontro, serão realiza-
dos medida de circunferência abdominal, peso, cálculo de índice de massa corporal (IMC)
como parâmetros para avaliar obesidade e medidas de glicemia, também será aplicado
um questionário com perguntas simples sobre a doença, seus fatores de risco e formas de
prevenção. -Durante o ano os encontros serão educativos e de forma participativa serão
abordados os fatores de risco para o desenvolvimento do DM, contando com o apoio da
nutricionista para abordar sobre alimentação, sobre o cuidado com os pés, sobre hábitos
saudáveis, estimulando perda de peso e atividade física. No último encontro, serão reali-
zados novamente o questionário com as mesmas perguntas para avaliar o conhecimento
adquirido, bem como repetidas as medidas de peso, circunferência abdominal e cálculo do
IMC e medidas de glicemia. Os responsáveis pela execução do trabalho serão o médico,
técnicas de enfermagem, enfermeiro, nutricionista e as agentes comunitárias, no período
de março de 2016 a março de 2017.
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5 Resultados Esperados

Espera-se com este trabalho promover o diagnóstico precoce e otimizar o tratamento
do Diabetes na população da ESF Santa Clara do município de Caçador-SC. Garantir o
acesso a todos os usuários diabéticos nas consultas médicas através do período fixo semanal
na agenda para que todos recebam atendimento médico adequado e com tempo suficiente
para abordar a prevenção. Monitorar para que o tratamento médico seja realizado de
forma correta e que todos tenham seus pés examinados nas consultas.

Esclarecer aos usuários diabéticos sobre os fatores de riscos do Diabetes mellitus e
apontar subsídios para que estes possam melhorar a sua qualidade de vida, através do con-
trole glicêmico e adoção de hábitos de vida saudáveis, diminuindo assim as complicações
agudas e crônicas causadas pelo Diabetes.

Espera-se participação de 100% dos usuários diabéticos nos grupos do HIPERDIA
, e que estes encontros aconteçam de maneira participativa e prazerosa com medidas
educativas para sensibilizá-los em relação à necessidade do controle glicêmico.
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