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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Graduado em Medicina pela Universidade Maria Auxiliadora (UMAX) no ano 

de 2015, na cidade de Assunção – Paraguai, ao retornar ao país de origem tive a 

oportunidade de me inscrever e ingressar no 12° ciclo do Programa Mais Médicos 

para o Brasil, iniciando minhas atividades como médico do projeto em dezembro de 

2016, atuando na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Jaime Copstain, localizada  

no bairro Jardim Humaitá, na cidade de Rio Grande – RS. 

Localizada na zona urbana do município de Rio Grande, a UBS Dr. Jaime 

Copstain abriga duas equipes de saúde, sendo elas, a equipe que atuo como médico 

(com carga horária de 40 horas semanais, das quais 8 são dedicadas 

exclusivamente para o curso de especialização em saúde da família), que presta 

atendimento para a população do bairro Jardim Humaitá e outra equipe composta 

por duas médicas 20 horas que prestam atendimento para o bairro Trevo. 

O bairro Jardim Humaitá é dividido em sete microáreas, das quais cinco estão 

cobertas por Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) que fazem um papel de 

levantamento de dados da população local. 

Nas cinco microáreas cobertas, temos um total de 2.104 habitantes. O bairro 

consta com saneamento básico; as casas são de alvenaria (maior parte), de 

madeiras ou de chapas de compensados e a pavimentação é precária. Na  

localidade temos duas escolas para atender as crianças e adolescentes, uma de 

ensino fundamental e outra de ensino médio, além de minimercados, padarias e 

oficinas automotivas, porém existe uma precariedade de opções para lazer e cultura 

local. Na localidade temos uma praça que seria para o lazer da população, que se 

encontra abandonada, sem os devidos cuidados e manutenção. 

A maior parte da população encontra-se na faixa etária dos 20 aos 60 anos. 

Trabalham e devido à correria do dia a dia não encontram tempo para cuidarem da 

saúde. Muitos destes não conseguem ter uma alimentação balanceada, devido a 

correria ou por falta de condições financeiras. 

A maior demanda de atendimentos realizados na UBS se dá em decorrência 

de casos como hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemias. Dos 2.104 

habitantes registrados nas cinco micro áreas cobertas por ACS temos um total de 

121 pacientes que fazem acompanhamento na UBS por serem portadores de 

Diabetes Mellitus, porém sabemos que esse número tende a aumentar no momento 
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em que a população se conscientizar e procurar fazer acompanhamento médico  

com maior frequência, tendo em vista que grande parte da população não 

comparece a UBS para realizarem exames de rotina, que deveriam ser feitos ao 

menos uma vez ao ano. 

Em decorrência disso, o presente portfólio constitui-se do Projeto de 

Intervenção, que visa abordar a importância da dieta e atividade física para o 

controle glicêmico. 

O Projeto de Intervenção está disponível para consulta em anexos ao 

presente Portfólio e tem como tema “A importância da dieta e atividade física para o 

paciente diabético” que mediante a consulta coletiva, visa abordar juntamente a uma 

equipe multidisciplinar, a conscientização dos pacientes diabéticos sobre a 

importância do controle glicêmico, buscamos ressaltar ainda a importância da dieta e 

atividade física na vida desses pacientes. 
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2 RELATO DE CASO 

 
 

E. G. B. paciente de sexo masculino, 52 anos, 1° grau incompleto, moto 

taxista, diabético, reside com a esposa M. C. B e três filhos, em casa própria, de 

alvenaria, 7 cômodos, com saneamento básico, no bairro Jardim Humaitá, faz uso 

de metformina 500 mg 2 vezes ao dia (após almoço e janta), com histórico familiar 

de hipertensão e diabetes (pais), comparece na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. 

Jaime Copstain acompanhado da esposa e relata que procurou o serviço de saúde 

por cobrança da mesma, pois já se passara um ano desde o último controle clínico. 

Durante a consulta informou que sentia muita sede, fome excessiva e o que 

realmente o incomodava era o fato de ter que levantar várias vezes durante a noite 

para urinar. Relata tomar a metformina 2 vezes por dia, porém não faz o controle 

glicêmico. Nega tabagismo, relata etilismo social, nega prática de atividades físicas, 

e relata ter uma alimentação a base de massas e frituras. 

Durante a triagem pela equipe de enfermagem se registra pressão arterial 

(PA) de 130/90 mmHg, estatura de 168 cm, peso 80 kg, apresentando um índice de 

massa corpórea (IMC) de 28,3 (sobrepeso) e glicemia de jejum mediante 

hemoglicoteste (HGT) de 170 mg/dl. 

Ao exame físico apresenta ausculta respiratória conservada bilateralmente, 

sem ruídos adventícios. Ausculta cardiovascular apresenta bulhas rítmicas, 

normofonéticas, em 2 tempos, sem sopros. Frequência cardíaca de 88 batimentos 

por minuto. Sistema abdominal: inspeção sem particularidades, ausculta 

apresentando ruídos hidroaéreos positivos, percussão e palpação sem 

particularidades. 

Como conduta, foi dado orientação ao paciente sobre a importância e 

necessidade de mudanças no estilo de vida, entre elas, prática de atividade física, 

evitando o sedentarismo e a reeducação alimentar, evitando o consumo exagerado 

de carboidratos, frituras e doces. Foi orientado da importância da perda de peso e 

fez-se o convite para participar do grupo Vida Ativa da UBS, onde se realizam 

atividades físicas sob o comando de educador físico do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF). Foram solicitados exames laboratoriais para controle clínico: 

hemograma completo, colesterol total e frações, glicemia de jejum, hemoglobina 

glicosilada (HbA1c), ureia, creatinina e microalbuminúria. Foi realizado um ajuste na 

dosagem de metformina, passando agora para 3 comprimidos de 500 mg/dia (após
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café, almoço e janta) e solicitado que seja feito um controle da pressão arterial, 

mediante auto medida da pressão arterial (AMPA). Solicito retorno com exames 

laboratoriais e AMPA em 30 a 45 dias. 

As recomendações para controle glicêmico no adulto são: HbA1c inferior a 

7%, glicemia pré-prandial entre 80-130 mg/dl, e pós-prandial inferior a 180 mg/dl 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2015). 

Recebo paciente para consulta de retorno após 40 dias, com ficha de triagem 

pela equipe de enfermagem, onde registra-se pressão arterial 120/80 mmHg e peso 

77.400 kg. 

Paciente mostra-se bastante entusiasmado com a perda de peso, relata que 

está fazendo dieta, mudou os hábitos alimentares e está praticando caminhadas de 

30 minutos por dia, de 3 a 5 vezes por semana e está participando do grupo vida 

ativa da UBS. 

Apresenta registro de AMPA mantendo a média pressórica de 120/80 mmHg 

e exames laboratoriais: Hemograma sem particularidades. Glicemia de jejum de 145 

mg/dl. HbA1c de 7%. Colesterol total de 240 mg/dl, HDL-colesterol de 30 mg/dl, LDL-

colesterol de 166 mg/dl, triglicerídeos de 220 mg/dl. Microalbuminúria de 20 mg/24h. 

Creatinina de 1,0 mg/dl. Ureia de 35 mg/dl. 

Como conduta, oriento sobre a importância do controle glicêmico e ressalto 

que a prática de atividade física, perda de peso e reeducação alimentar, associados 

ao tratamento farmacológico com a metformina são fundamentais para termos um 

controle glicêmico adequado, evitando assim a necessidade de termos que iniciar 

outras classes medicamentosas de antidiabéticos. 

Mantém-se a dosagem de metformina, inicio sinvastatina de 20 mg (após a 

janta) e solicito novo retorno em 3 meses com novos exames laboratoriais de 

colesterol total e frações, glicemia de jejum e HbA1c. 

Caso a metformina após 3 meses de uso contínuo não se demonstrar eficaz 

para o controle glicêmico mediante HbA1c, sugere-se então a combinação 

terapêutica com demais classes medicamentosas ou com insulina (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2015). 



7 
 

 

2.1 DISCUSSÃO 

 
 

O caso acima relatado representa a realidade da maioria dos pacientes 

diabéticos da nossa UBS, são pacientes que apesar de terem o diagnóstico de 

diabetes e fazerem o uso de medicamentos não se preocupam em ter ou manter um 

adequado controle glicêmico. Ademais, muitos não seguem as orientações sobre a 

importância da reeducação alimentar e a prática de atividades físicas, sendo 

necessário muitas vezes optar pelo uso de combinações medicamentosas (nesse 

caso apenas a metformina não se mostra eficaz para manter o controle glicêmico e 

acaba sendo necessário a combinação com outras classes farmacológicas para 

obtermos um controle glicêmico adequado). Fato que poderia ser evitado, se 

houvesse a reeducação alimentar e a prática de atividade física. 

 
2.2 CONCLUSÃO 

 
 

No caso descrito podemos observar que medidas terapêuticas associadas a 

mudanças no estilo de vida corroboram para o controle glicêmico. O paciente que já 

apresentava histórico de diabetes pode se beneficiar ao retornar a tempo para um 

controle de rotina, sendo feito o diagnóstico de dislipidemia que vem a ser um dos 

fatores que auxiliam no processo das complicações macro e microvasculares. O 

paciente mostrou-se dedicado a obter o controle glicêmico e aderiu a mudanças no 

estilo de vida, praticando atividades físicas, fazendo a reeducação alimentar e 

perdendo peso, além de aderir ao tratamento farmacológico conforme prescrito. Em 

apenas 40 dias obtivemos grandes resultados, tudo isso foi possível graças à 

colaboração do paciente em seguir as orientações médicas. 



8 
 

 

2.3 GENOGRAMA 
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3 PROMOÇÃO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E NÍVEIS DE PREVENÇÃO 

 
 

O presente caso a ser relatado, é sobre investigação e prevenção de diabetes 

gestacional durante o pré-natal de uma paciente residente no bairro Jardim Humaitá 

na UBS Dr. Jaime Copstain. Na UBS trabalhamos com o apoio dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) na busca ativa das pacientes gestantes e na 

identificação precoce das mesmas, para orientação sobre a importância do pré- 

natal. Temos o grupo de gestantes onde são realizados encontros quinzenais com 

duração estimada de uma hora para debatermos e esclarecermos as mais variadas 

dúvidas, como os sintomas mais comuns durante a gestação, atividade sexual, 

alimentação, atividade física, orientações quanto o parto normal e cesariana, 

importância do aleitamento materno, puericultura e puerpério. Esses encontros são 

realizados com a presença de médico, enfermeira, e quando solicitado ou quando 

necessário contamos com a presença de odontóloga, nutricionista, psicóloga e 

fisioterapeuta, com o objetivo de sanar as dúvidas e transmitir orientações e 

educação em saúde para as grávidas, visando a prevenção de possíveis 

complicações. É uma forma de realizar um trabalho educativo onde existe também a 

troca de experiências e o compartilhamento de saberes e aprendizados. 

F. B. S. de 32 anos de idade, casada, trabalha como vendedora em uma loja 

de calçados do comércio local, em sua segunda gestação, com histórico de parto  

por cesariana há 6 anos, sem histórico patológico pregresso, procurou atendimento 

médico na UBS devido ao atraso menstrual e suspeita de gestação, relata haver 

feito o teste rápido de gravidez e o mesmo deu positivo. Procedemos então com a 

solicitação de exames padrões para o primeiro trimestre de gestação, realização de 

testes rápidos de sorologias para Sífilis e HIV, verificação de peso, estatura, pressão 

arterial e idade gestacional mediante a data da última menstruação. 

Agendou-se então a primeira consulta pré-natal, onde se avaliou a caderneta 

de vacinação e os exames realizados, constatou-se Beta HCG positivo. Chamou a 

atenção a glicemia de jejum com valor de 90 miligramas por decilitro (mg/dl), demais 

exames sem particularidades. Verificou-se também o índice de massa corpórea 

(IMC) da paciente (peso 90 kg e estatura 162 cm), com valor de 34,3 quilograma por 

metro quadrado (kg/m²) que vem a caracterizar um quadro de obesidade. A idade 

gestacional segundo a data da última menstruação na primeira consulta pré-natal 

era de 16 semanas e 6 dias. Avaliou-se as queixas da paciente que relatava
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náuseas e vômitos. Quando interrogada sobre os hábitos alimentares, a mesma 

revelou consumir muitos carboidratos, pouca quantidade de proteínas, legumes, 

verduras e frutas. Disse ser adepta ao consumo de refrigerante e revelou que vem 

tendo o hábito de levantar de madrugada com desejos de comer doces. 

Durante o exame físico, verificou-se uma pressão arterial de 120/80 mmHg, 

ausculta respiratória com murmúrio vesicular positivo bilateralmente, sem ruídos 

adventícios. Ausculta cardiovascular com bulha normofonética, ritmo regular, sem 

sopros. E por último foram constatados os batimentos cardiofetais com sonar, vindo 

a registrar 160 batimentos por minuto. 

A paciente recebeu orientações, solicitou-se que fosse feito uma reeducação 

alimentar, tendo em vista o peso atual e a média estimada de ganho de peso 

durante a gestação e por ser uma medida que auxilia no controle glicêmico. 

A tabela abaixo demonstra as recomendações de ganho de peso total durante 

a gestação, com base no IMC pré-gravídico. (INSTITUTE OF MEDICINE, 1990) 

 
 

IMC INICIAL RECOMENDAÇÃO DE GANHO DE PESO 

(Kg) TOTAL DURANTE A GESTAÇÃO 

BAIXO PESO (<18,5 kg/m²) 12,5 – 18,0 

ADEQUADO (18,5-24,9 kg/m²) 11,5 – 16,0 

SOBRE PESO (25,0-29,9 kg/m²) 7,0 – 11,5 

OBESIDADE (≥ 30,0 kg/m²) 5,0 – 9,0 

Fonte: Institute of Medicine(1990). 

 

 
Lembrando e orientando a paciente que reeducação alimentar não é dieta, 

mas sim a mudança dos hábitos alimentares, recomendou-se trocar os doces por 

frutas, diminuir a ingestão de carboidratos e aumentar a ingestão fibras, legumes e 

verduras, associados a uma porção de proteína. Sugeriu-se a troca de refrigerantes 

por sucos naturais e se ressaltou a importância do consumo de água. 

Foi incentivada também a prática de atividades físicas de baixo impacto 

(exercícios aeróbicos), porém a paciente relatou não ter tempo devido ao trabalho, 

saliento que caminhadas diárias de ao menos 30 minutos de três a cinco vezes por 

semana são eficazes para uma melhora na qualidade de vida e auxiliam no controle 

glicêmico. 
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Para segunda consulta pré-natal, foi solicitado um exame de ultrassonografia 

obstétrica, controle de glicemia capilar diário mediante hemoglicoteste (HGT), além 

de ser combinado o retorno para as próximas consultas. 

Segundo o Ministério da Saúde as consultas deveram ser mensais até as 28 

semanas de idade gestacional, quinzenais das 28 a 36 semanas e semanais das 36 

a 41 semanas. (BRASIL, 2012) 

 
 

CRONOGRAMA DAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL 

Até 28 semanas Consultas mensais 

Entre 28 e 36 semanas Consultas quinzenais 

Entre 36 e 41 semanas Consultas semanais 

Fonte: Brasil (2012). 

 

 
Na segunda consulta pré-natal, já com 20 semanas e 6 dias, a paciente 

apresenta peso de 110.800 kg, pressão arterial de 110/70 mmHg e glicemia capilar 

de 80 mg/dl. Com ganho de peso esperado pela idade gestacional e IMC, apresenta 

o registro de valores de glicemia capilar, entre 78-82 mg/dl. A paciente relata ter 

mudado os hábitos alimentares e está participando de um grupo de caminhada do 

bairro. Ao analisar a ultrassonografia obstétrica constatou-se gestação tópica, feto 

único e vivo, estando compatível a idade gestacional da ultrassonografia com a data 

da última menstruação. 

Para terceira consulta pré-natal ficou combinado a realização de exame de 

glicemia de jejum e o teste oral de tolerância a glicose (TOTG) que deverá ser feito 

entre a 24° e 28° gestacional, para o rastreamento de diabetes gestacional, além de 

manter o incentivo na realização das caminhadas diárias e na reeducação alimentar. 

Segundo a Associação Americana de Diabetes, o diabetes gestacional deverá 

ser diagnosticado quando o resultado da glicemia de jejum da gestante for maior ou 

igual a 92 mg/dl. Ou após o TOTG com sobrecarga de 75 gramas (g) de glicose que 

deverá ser feito para rastreio preferencialmente entre a 24° e a 28° semana 

gestacional. Consideram-se valores normais quando na primeira hora após a 

administração da sobrecarga de glicose o valor registrado for inferior ou igual a 179 

mg/dl ou na segunda hora for inferior ou igual a 152 mg/dl. Portando, valores que se 

encontrem acima desses padrões confirmam o diagnóstico de diabetes gestacional. 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2015). 
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Recebo a paciente em consulta de acolhimento, a mesma relata haver faltado 

a 3° consulta de pré-natal por motivo de viagem, procura atendimento médico 

naquele momento com queixas urinárias, aproveitou a oportunidade para apresentar 

o resultado dos exames solicitados na última consulta. Após tratar a queixa da 

paciente, observo e registro em prontuário e na caderneta de pré-natal da gestante o 

resultado da glicemia de jejum de 80 mg/dl e do TOTG com valor de 138 mg/dl após 

2 horas de ingestão de 75g de glicose. 

 
3.1 CONCLUSÃO 

 
 

O presente caso relatado é capaz de nos mostrar a eficácia das medidas de 

intervenção para o controle dos níveis glicêmicos nas pacientes gestantes com 

quadro de obesidade. Podemos notar que a pratica de atividade física e a 

reeducação alimentar colaboram em tais controles. A paciente que vinha 

apresentando índice glicêmico elevado para o quadro gestacional, pode se 

beneficiar, tendo um controle glicêmico adequado após adotar medidas para 

mudanças no estilo de vida. 



13 
 

 

4 VISITA DOMICILIAR 

 
 

Segundo o Ministério da Saúde, Portaria N° 963, de 27 de maio de 2013, à 

atenção domiciliar é posta como uma nova forma de brindarmos cuidados a saúde. 

O paciente recebe o tratamento e os devidos cuidados na sua residência, com a 

intenção de se ter uma continuidade dos cuidados recebidos na atenção hospitalar. 

É na visita domiciliar (VD) e nas reuniões de equipe que se elaboram as metas e 

planos de cuidado domiciliares, que vão desde a prevenção de novos casos, até a 

reabilitação total ou parcial da saúde. Para isso são necessários o apoio e a 

colaboração do paciente, dos cuidadores e familiares, e da equipe de saúde, que 

deve contar com o apoio de multiprofissionais, para brindar um acesso integrado ao 

sistema de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

A visita domiciliar (VD) visa dar atenção e cuidados de saúde para os 

pacientes que se encontram no momento restrito ao domicílio ou ao leito, com algum 

grau de incapacidade, ou aqueles que tiveram alta hospitalar e necessitam 

permanecer em cuidados domiciliar. A VD nos permite fazer um seguimento e 

acompanhamento de perto dos pacientes crônicos que necessitam de atendimento e 

não tem como, ou apresentam alguma dificuldade em se deslocar até a UBS. 

Com isso podemos conhecer o entorno familiar de cada paciente, observar as 

situações que o paciente está exposto, o ambiente em que está inserido, 

observando se o local em que reside tem saneamento básico, se há qualidade de 

vida e se os familiares ou cuidadores adotam as medidas repassadas pela equipe de 

saúde para brindar os devidos cuidados ao paciente. 

Ainda conforme o Ministério da Saúde, Portaria N° 963, de 27 de maio de 

2013, a VD mediante a integralidade do sistema de saúde e com o suporte de 

multiprofissionais, é um serviço que auxilia no descongestionamento hospitalar, 

sendo que o mesmo pode substituir as internações hospitalares, uma vez que o 

paciente esteja estável e apto para continuar o tratamento na sua residência 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Na atenção domiciliar cria-se um vínculo entre pacientes, cuidadores, 

familiares e equipe de saúde, muito importante para o bem-estar de todos. A cada 

nova visita é comum existirem dúvidas, tanto por partes dos familiares e cuidadores, 

quanto do paciente, sobre as medicações usadas, efeitos colaterais, evolução do 

quadro, entre outras. Cabe a equipe de saúde dar assistência, com orientações,
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cuidados necessários e capacitando os cuidadores e familiares sobre as medidas de 

manejo e cuidado com o paciente, criando assim um compromisso mútuo. Estes 

familiares e cuidadores estando capacitados, conseguem arcar com os cuidados 

domiciliares, entre uma VD e outra, estando cientes que existem situações em que é 

necessário solicitar a intervenção ou apoio da equipe de saúde. 

Atualmente houve um aumento na expectativa de vida da população 

brasileira, consecutivamente temos um aumento da população idosa, onde muitos 

destes são portadores de alguma patologia crônica (hipertensão e diabetes na sua 

grande maioria) patologias que são predispostas na sua grande parte pelo estilo de 

vida de cada paciente (sedentarismo, má alimentação, tabagismo e etilismo). Muitos 

destes pacientes apresentam certa dificuldade para ter acesso aos serviços de 

saúde por estarem restritos ao leito, por apresentarem incapacidade funcional ou por 

apresentar dificuldades em se locomover. 

Tendo em vista estes pacientes, trabalhamos com o agendamento semanal 

das VD, que são feitos pelas ACS, que tem contato direto com os pacientes e 

familiares, fazendo assim a busca ativa dos pacientes crônicos. Nosso objetivo é 

realizar ao menos uma VD para cada paciente que necessitam dos cuidados da 

atenção domiciliar. Uma vez feita à primeira VD, se elabora um plano de cuidados 

com a equipe de saúde e familiares visando prestar o atendimento e cuidados 

necessários, buscando inserir o paciente na integralidade dos serviços de saúde. 

 
4.1 RELATO DE CASO 

 
 

S. C. Q, 48 anos, do sexo feminino, ACS da UBS Dr. Jaime Copstain, em 

reunião de equipe repassa o caso do Sr. A.C.S.C. paciente do sexo masculino de 56 

anos de idade, mecânico, casado, pai de dois filhos, residente no bairro Jardim 

Humaitá. Segundo informações repassadas pela esposa, o mesmo esteve internado 

no Hospital Santa Casa de Rio Grande após sofrer um Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) há aproximadamente 10 dias, segundo a esposa, o paciente deu entrada no 

serviço de pronto socorro com uma pressão arterial de 200/110 mmHg e glicemia 

capilar de 450 mg/dL. 

Ao revisar o prontuário do paciente encontrou-se registro de última consulta 

em maio de 2017, onde foi solicitado exames laboratoriais de rotina para check-up e 

renovada receita de medicamentos de uso contínuo. Com o histórico clínico e o 
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diagnóstico de hipertensão arterial e diabetes mellitus há mais de 6 anos, consta 

também o histórico de ser um paciente tabagista e etilista, sedentário e com 

sobrepeso. Não houve retorno do paciente para consulta e avaliação dos resultados 

dos exames laboratoriais. 

S.C.Q relata que o Sr. A.C.S.C se encontra acamado com sequelas motoras, 

com nota de alta hospitalar e receita de medicamentos. Segundo a ACS, a esposa 

do paciente procurou a mesma para solicitar uma atenção domiciliar, pois foi 

orientada no hospital sobre tal serviço. 

Levando em consideração o quadro clínico do paciente e as informações 

repassadas pela ACS, foi agendado uma VD que irá contar com a presença de 

multiprofissionais (médico, enfermeira e fisioterapeuta) para uma melhor avaliação 

do paciente visando dar continuidade aos cuidados recebidos no hospital, buscando 

uma melhor recuperação do mesmo. 

 
4.2 DESAFIOS ENFRENTADOS 

 
 

Toda VD é planejada com antecedência, com exceção para os casos de 

urgências. Mesmo com todo planejamento, ainda enfrentamos dificuldades em 

encontrar familiares responsáveis ou cuidadores que estão cientes do quadro clínico 

do paciente na residência, dificultando assim uma melhor avaliação da evolução do 

quadro, impactando na troca de saberes e na transcrição de informações ou queixas 

do mesmo. 

Outra barreira que constantemente temos que enfrentar é em relação ao 

transporte da equipe para realização das VD dos pacientes que vivem em áreas de 

abrangência mais afastadas da UBS, tendo em vista que a maior parte das VD são 

feitas a pé, fato que acaba dificultando o acesso da equipe de saúde ao paciente, 

sem contar o tempo perdido para o deslocamento, que acaba impactando 

diretamente no número de atendimentos que poderiam ser prestados em um mesmo 

turno. 

A demora na interconsulta com especialistas é outro desafio  enfrentado, 

tendo em vista os casos de pacientes que necessitam ser avaliados por 

multiprofissionais. 

A escassez no número de ACS em relação ao número populacional do 

território de abrangência é outro fator que acaba impactando em uma melhor
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prestação de serviços, tendo em vista o trabalho prestado pelos mesmos, que fazem 

a busca ativa dos pacientes e que mantêm a equipe de saúde a par das situações 

de cada família. 

 
4.3 CONCLUSÃO 

 
 

Após análise, pode-se observar que os desafios enfrentados pela equipe de 

saúde para a realização das VD são diversos e que existem algumas barreiras que 

acabam tornando o trabalho mais dificultoso. Por outro lado, notasse que a atenção 

domiciliar é uma prática que visa diminuir a superlotação hospitalar e levar os 

cuidados e a integralidade dos serviços de saúde até o paciente, uma vez que o 

mesmo possa receber os devidos cuidados na sua residência, além de integrar os 

cuidados familiares ao da equipe de saúde. 
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5 REFLEXÃO CONCLUSIVA 

 
 

O controle glicêmico na vida de um paciente diabético depende de vários 

aspectos, como a tomada correta dos medicamentos, reeducação alimentar e a 

prática de atividades física. É preciso a compreensão do paciente, pois o mesmo 

deve colaborar com o tratamento. Devemos orientar que os medicamentos auxiliam 

no controle glicêmico e devem ser acompanhados por mudanças no estilo de vida 

para que se obtenha um melhor resultado no controle dos níveis glicêmico. Neste 

momento, cabe ao profissional de saúde dar as devidas orientações, buscando 

trabalhar com a educação e conscientização dos pacientes no intuito de orientar e 

mostrar a importância e necessidade de seguir as orientações dadas, visando a 

prevenção de complicações futuras, almejando com a adoção destas medidas lograr 

um controle glicêmico adequado, sem que seja necessário a implementação de 

novos medicamentos. 

Durante as atividades desenvolvidas no transcorrer do curso de 

Especialização em Saúde da Família, foi possível desenvolver e atualizar os 

conhecimentos sobre os principais temas abordados no cotidiano da atenção 

primaria de saúde. Dentre estes, cabe destacar o diabetes mellitus, que veio a ser o 

tema por mim escolhido, para elaboração do projeto de intervenção e trabalho de 

conclusão de curso. 

Como é cada vez maior o número de pacientes com diabetes mellitus, resolvi 

abordar a importância da atividade física e dieta na vida desses pacientes, que na 

sua grande maioria fazem uso de medicação, mas não conseguem obter o controle 

glicêmico adequado e muitos destes pacientes por mim acompanhado, eram 

sedentários e não tinham uma alimentação saudável. 

O presente trabalho contribuiu imensamente para minha capacitação 

profissional. Uma vez fazendo o acompanhamento destes pacientes e trabalhando 

com orientações sobre a importância da reeducação alimentar e atividades físicas, 

foi possível observar uma melhora na qualidade de vida e um controle glicêmico 

adequado daqueles pacientes que aderiram as orientações dadas. Sendo assim, 

não houve a necessidade da prescrição de novos medicamentos, além dos que já 

eram usados pelos pacientes para o controle glicêmico. 

O curso de Especialização em Saúde da Família mostrou-se eficaz e de 

grande proveito com a metodologia de ensino adotada através do ambiente virtual
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que traz para as nossas práticas a experiência de interagir com as cidades virtuais e 

a possibilidade de debater os casos através dos chats e dos fóruns e assim ter uma 

troca de experiências das nossas práticas vivenciadas na nossa rotina de trabalho 

com os demais colegas do curso, com apoio e orientação dos tutores que nos 

auxiliaram no transcorrer do curso com as informações necessárias, sanando as 

dúvidas que surgiam conforme a complexidade dos casos. 

O curso além de colaborar na minha capacitação expandiu meus 

conhecimentos sobre a atenção primária e os princípios do SUS, levando em conta 

que no transcorrer do mesmo foram abordados os conteúdos mais relevantes na 

prática médica diária, com os principais problemas e queixas que levam os  

pacientes a procurarem atendimentos médico. 

Por fim, cabe ressaltar a importância da capacitação permanente e contínua 

dos profissionais da saúde, para que assim tenhamos a disposição profissionais 

aptos a trabalhar com atenção e cuidados voltados para o paciente, família e 

comunidade. 
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RESUMO 

 
O objetivo deste projeto de intervenção é a abordagem sobre como vem sendo feito 
o controle glicêmico e a qualidade de vida dos pacientes residentes no bairro Jardim 
Humaitá portadores de Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 registrados na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Dr. Jaime Copstain. O método utilizado para abordagem dos 
pacientes, é a consulta coletiva, mediante o grupo de pacientes crônicos da unidade 
de saúde, onde será elaborado palestras educativas, questionários para avaliar a 
qualidade de vida dos pacientes, debates para tirar as dúvidas, e orientação com 
equipe de saúde. Tendo como principal objetivo, o controle glicêmico por parte dos 
pacientes e facilitar o acesso dos mesmos a UBS, conscientizar os pacientes a 
respeito da importância de se ter uma dieta adequada, e os benefícios advindos da 
mudança no estilo de vida e adesão correta ao tratamento medicamentoso. 

 
PALAVRAS CHAVE: Diabetes. Consulta Coletiva. Dieta. Atividade Física. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Rio Grande é um município brasileiro localizado no litoral sul do estado do Rio 

Grande do Sul. No censo de 2010, a estimativa populacional foi de 197.228  

pessoas; para 2017, a população foi estimada em 209.378 pessoas. Em 2009, havia 

35 estabelecimentos de saúde públicos no total, sendo 33 estabelecimentos de 

saúde municipais e dois estabelecimentos de saúde federais. Conta ainda com 46 

estabelecimentos de saúde privados, sendo 43 estabelecimentos com fins lucrativos 

e três estabelecimentos sem fins lucrativos, segundo estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). 

A UBS Dr. Jaime Copstain teve início em junho/julho de 2004. Quando se 

iniciaram as atividades, contava com apenas uma enfermeira e três agentes 

comunitárias de saúde. Inicialmente não havia sede fixa, iniciou-se então um 

trabalho de mapeamento da área que corresponderia aos cuidados da unidade. 

Após o mapeamento e levantamento de dados da população local, alugou-se 

uma casa, onde começaram a ser prestado os atendimentos da equipe de saúde, 

que contava na época com uma médica, uma enfermeira, uma auxiliar de 

enfermagem e três agentes comunitárias de saúde. Havia duas formas de consultas: 

feitas por fichas diárias, e consultas agendadas semanalmente. A UBS contava 

também com avaliações/acolhimentos diários, onde se tratava a queixa do paciente 

naquele momento. Dentro das fichas e agendamentos para consultas, sempre se 

teve reservado o espaço dos grupos prioritários, que eram agendados à tarde 

(crônicos, pré-natal, puericultura e puerpério). O tempo passou, muitas dificuldades 

foram enfrentadas pela UBS e comunidade local, dentre elas podemos citar a falta 

de profissionais e equipe de saúde incompleta. Mas, para alegria e bem-estar de 

toda população local, no dia 14 de novembro de 2008 foi inaugurada com sede 

própria a tão sonhada e desejada UBS Dr. Jaime Copstain. 

Atualmente a UBS abriga duas equipes de saúde, uma atendendo a 

população do bairro Jardim Humaitá, que vem a ser a equipe que eu faço parte, 

composta por médico 40 horas semanais (destas, 8 horas são dedicas ao curso de 

especialização em saúde da família), enfermeira, técnica de enfermagem e agentes 

comunitárias de saúde. E outra equipe que atende a população do trevo (equipe 

composta por duas médicas 20 horas semanais cada, uma atendendo no período da 

manhã e outra no período da tarde, enfermeira e técnica de enfermagem). A UBS 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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abriga também uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e uma 

equipe de saúde bucal (odontóloga e auxiliar de odontologia). O atendimento na 

UBS é feito atualmente por agendamento semanal, sendo seis agendamentos para 

cada turno, e as avaliações/acolhimentos que são feitos a livre demanda. 

Como de rotina, no dia da consulta, é solicitado aos pacientes crônicos (neste 

caso, os com DM) que venham em jejum, para que possam verificar no momento da 

triagem o nível de glicemia capilar, através do hemoglicoteste (HGT). Além disso, é 

solicitado que os mesmos façam controle diário, podendo este ser feito no próprio 

domicílio (caso se tenha o aparelho para verificar o HGT, e as tiras reagentes 

necessárias) ou na UBS. É importante que cada paciente tenha os níveis glicêmicos 

registrados em caderneta individual, para que posteriormente possa ser avaliado 

pelo médico, pois mediante este, podemos ter uma noção de como vem sendo feito 

o controle glicêmico desse paciente. 

Mediante estas medidas, e os registros nas cadernetas individuais e nos 

prontuários de cada paciente, foi possível chegar a uma conclusão de que mesmo 

com o uso de medicações, não se vem tendo um controle glicêmico adequado. A 

maioria dos pacientes relata não fazer atividades físicas diárias e não tem uma dieta 

alimentar adequada. 

Mediante a consulta coletiva, buscaremos fazer um acompanhamento com 

maior frequência destes pacientes, com intuito de se ter um controle glicêmico 

adequado, sem que seja necessário o uso de outras medicações, além das que os 

pacientes já fazem uso. Almeja-se também que haja um vínculo maior entre 

profissionais e os próprios pacientes diabéticos do bairro Jardim Humaitá, 

registrados na UBS Dr. Jaime Copstain. 

 
2 PROBLEMA 

 
 

Dificuldade enfrentada pelos pacientes com Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 do 

bairro Jardim Humaitá, cadastrados na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Jaime 

Copstain em ter um controle glicêmico adequado, mesmo após o uso de tratamento 

farmacológico. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 
 

Atualmente o Bairro Jardim Humaitá é composto por sete micro áreas. Porém 

somente cinco estão cobertas com Agentes Comunitários de Saúde (ACS), sendo 

um agente para cada micro área, ficando assim duas micros áreas descobertas (sem 

ACS para fazer o levantamento local). 

Das cinco micros áreas cobertas, temos um total de 2.104 (dois mil, cento e 

quatro) habitantes, dos quais 121 (cento e vinte e um) são portadores e fazem o 

tratamento de Diabetes Mellitus. 

A consulta coletiva tem como objetivo, reunir os pacientes na UBS, visando 

facilitar o acesso dos mesmos a uma equipe multidisciplinar, e assim podermos ter 

um controle dos pacientes, e familiarizar os mesmos com os demais membros da 

UBS. 

 
4 OBJETIVOS 

 
 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Abordar os pacientes diabéticos, residente no bairro Jardim Humaitá, 

cadastrados na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Jaime Copstain na cidade de 

Rio Grande/RS, e fazer o acompanhamento mediante a consulta coletiva, 

demonstrando os benefícios e a importância da associação de dieta e atividade 

física ao seu tratamento medicamentoso. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar as dificuldades do paciente diabético em aderir à dieta e 

atividade física ao seu tratamento; 

 Realizar atividade multiprofissional, visando adequar dieta e atividade física 

ao dia a dia do paciente; 

 Aumentar o vínculo entre profissionais da saúde e pacientes. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

5.1 DIABETES MELLITUS 

 
 

De acordo com a Associação Americana de Diabetes, o DM tipo 2 conhecido 

como a diabetes do adulto, também referenciada como diabetes não insulino 

dependente, devido ao fato que maior parte dos indivíduos que a possuem não 

precisarem fazer uso de insulina como tratamento inicial, é responsável por cerca de 

90% de todos os casos de diabetes registrados. Esses indivíduos apresentam um 

certo grau de resistência a ação da insulina, que em grande parte está ligada a 

obesidade.O diagnóstico na maioria das vezes é tardio, já que levam-se anos para 

que se manifestem os sintomas do aumento dos níveis de glicemia, o que acaba 

aumentando as chances de complicações de saúde, devido a hiperglicemia com 

diagnóstico tárdio. Medidas como a perda de peso e o tratamento medicamentoso 

ajudam a reduzir a resistência à ação da insulina. O sedentarismo, a idade, e a 

obesidade são alguns fatores que influenciam o desenvolvimento de DM tipo 2, que 

mostrou-se influenciada também pelo histórico familiar. (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2015). 

Conforme a Organização Mundial de Saúde estima-se que existem no Mundo 

aproximadamente 177 milhões de pessoas com diabetes e suas complicações são 

responsáveis por aproximadamente 800 mil óbitos por ano. O Brasil mostrou-se o 9° 

país com maior número de diabéticos. Na diabetes o pâncreas que é o responsável 

pela produção de insulina pode apresentar uma certa deficiência, ou o organismo 

apresentar uma certa resistência a ação da insulina que é produzida normalmente. A 

insulina tem o papel de metabolizar os alimentos que consumimos, levando a glicose 

para todo o corpo, gerando assim energia. Quando temos deficiência na produção 

de insulina ou o organismo apresenta algum grau de resistência à ação da insulina, 

temos níveis elevados de glicose circulante na corrente sanguínea, que com o 

passar do tempo gera as mais diversas complicações, dentre elas podemos citar as 

neuropatias, retinopatias, insuficiência renal e as complicações cardiovasculares. 

Podemos prevenir o seu surgimento com hábitos saudáveis, praticando atividade 

física, perdendo peso e adotando uma alimentação saudável (ORGANIZAÇÃO PAN- 

AMERICANA DA SAÚDE, 2003). 
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Segundo o Ministério da Saúde, os indivíduos com diabetes tendem a 

apresentar alguns sintomas como a perda de peso, sede excessiva, visão 

embaçada, fome constante e desejo frequente de urinar. O diagnóstico se dá 

mediante a verificação glicemia nos seguintes casos: Para aqueles pacientes que 

apresentam os sintomas e apresentam uma glicemia ocasional maior ou igual a 200 

miligramas por decilitro (mg/dL), glicemia em jejum com valor maior ou igual a 126 

mg/dL, teste de tolerância oral a glicose, onde se oferece uma solução com 75 

gramas de glicose para o paciente beber, após a ingestão da solução deve-se 

aguardar por 120 minutos, para realização de coleta de sangue, onde se verificara o 

nível da glicemia, se o valor for maior ou igual a 200 mg/dL o diagnóstico é dado. 

Outro exame que pode ser usado para avaliar o nível da glicemia nos últimos 3 

meses é a hemoglobina glicosilada (HbA1C) que serve para identificar como vem 

sendo feito o controle glicêmico, um valor maior ou igual a 6,5% fecha o diagnóstico 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 
5.2 CONSULTA COLETIVA 

 
 

Segundo Mendes (2012), a Atenção Compartilhada em Grupo (ACG) visa 

atender um determinado grupo de pessoas, que tenham em comum as mesmas 

queixas, sintomas e problemas de saúde. Tem como característica a interação em 

um mesmo ambiente com os diversos profissionais que integram a equipe de saúde: 

médico (a), enfermeiro (a), técnico (a) de enfermagem, odontólogo (a), assistente 

social, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, onde todos reunidos em um 

mesmo ambiente irão debater, analisar e avaliar a condição de saúde em foco do 

grupo. É uma troca de experiências, saber e interagir. É o modelo indicado para 

aqueles pacientes que precisam ter um acompanhamento mais contínuo, para 

avaliar suas condições de saúde, interrogar os cuidados e hábitos dos pacientes, 

nos grupos podemos observar as melhoras obtidas, e as dificuldades enfrentadas. 

Além do mais, é um meio que facilita o acesso do paciente a serviço de saúde, 

aumenta o vínculo dos pacientes com os profissionais, oferece troca de saberes e 

aprendizagem sobre o problema de saúde, com as mais distintas situações 

vivenciadas por cada membro do grupo, buscando melhorar as expectativas e a 

qualidade de vida dos pacientes (MENDES, 2012). 
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6 MÉTODOS 

 
 

A consulta coletiva surge como uma alternativa para abordar e fazer o 

acompanhamento de um grupo de pacientes diabéticos adscritos a UBS Dr. Jaime 

Copstain, residentes no bairro Jardim Humaitá, e destaca-se por ter o apoio 

multiprofissional, onde o paciente terá acesso a diferentes profissionais em um único 

momento. Buscamos compartilhar informações sobre determinada condição crônica, 

além de favorecer e apoiar a adoção de comportamentos saudáveis. 

Estudo clínico realizado através de questionários individuais, aplicados na 

consulta coletiva. 

Tem o intuito de identificar as dificuldades dos pacientes no controle 

glicêmico. Serão avaliados os hábitos alimentares e estilo de vida, para que 

posteriormente possamos elaborar juntamente com o apoio de equipe 

multidisciplinar, dietas e grupos de atividades físicas. 

A equipe multidisciplinar contará com: um médico, uma enfermeira, uma 

técnica de enfermagem, uma ou mais agentes de saúde comunitária, uma 

nutricionista, um educador físico. 

Será realizado um encontro mensal, no período de três meses, com horário 

de início previsto às 8 horas e 30 minutos, com duração estimada de uma hora cada. 

Debateremos o DM tipo 2, incentivaremos e abordaremos os benefícios do controle 

glicêmico. Esclarecemos dúvidas sobre os efeitos das medicações e a importância 

do seu uso correto, além dos benefícios de se ter uma dieta saudável, 

associada a uma mudança no estilo de vida e práticas de atividades físicas. 

Em todas as consultas será verificada a glicemia de jejum mediante 

hemoglicoteste (HGT), pressão arterial, peso, estatura, circunferência abdominal. 
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7 CRONOGRAMA 
 

 
Procedimento Set Out Nov Dez Jan Fev 

Apresentação do projeto para a enfermeira e 

para as agentes comunitárias de saúde 

X      

Levantamento de dados X      

Entrega dos convites aos pacientes pelos ACS X      

Consulta Coletiva  X X X   

Avaliação dos níveis glicêmicos dos 

participantes 

 X X X   

Verificação da Pressão Arterial dos pacientes  X X X   

Verificação do peso dos pacientes  X X X   

Verificação da Estatura dos pacientes  X     

Verificação da circunferência abdominal dos 

pacientes 

 X X X   

Aplicação de questionário individual aos 

pacientes 

 X  X   

Analise dos dados coletados     X  

Avaliação do projeto pela equipe      X 

 

8 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 

 Sala para realização das consultas coletivas; 

 Balança antropométrica mecânica; 

 Monitor de glicemia; 

 Lancetas; 

 Tiras reativas (para o monitor de glicemia); 

 Fita métrica; 

 Esfigmomanômetro; 

 Equipamento de multimídia; 

 Questionários impressos em folha de papel A4; 

 Canetas; 

 Prontuário dos pacientes presentes nas atividades; 
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 Profissionais Médicos, Enfermeiro, Técnicos de Enfermagem, ACS, 

Nutricionista, Educador Físico. 

 
9 RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

 Conscientização dos pacientes sobre a importância do controle glicêmico; 

 Adesão   ao   tratamento   farmacológico,   associado  ao  tratamento não 

farmacológico (dieta alimentar e prática de atividades físicas); 

 Mudanças no estilo de vida; 

 Reeducação alimentar; 

 Interação e compartilhamento de saberes; 

 Pactuar compromissos que visam melhorar a saúde e a qualidade de vida 

dos pacientes; 

 Aumento do vínculo entre profissionais da saúde e pacientes; 

 Acesso facilitado a UBS. 
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