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RESUMO 

No Brasil, o controle das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) é a principal 

ferramenta para a redução de morbidades e de mortalidades, elas representam a principal causa 

de óbitos no país. O Diabetes Mellitus (DM), entre as DCNT, consiste em uma alteração 

metabólica resultante de defeitos na ação da insulina e/ou na sua secreção, acarretando um 

aumento exagerado da glicemia no organismo. O Diabetes Mellitus é classificado em tipo 1 e 

tipo 2 de acordo com a fisiopatologia observada. É válido pontuar que o tratamento 

medicamentoso do DM é complexo e pode envolver diferentes fármacos com múltiplas 

dosagens, como aplicações diárias de insulina exógena. Contudo, a falta de insumos necessários 

para a avalição da condição clínica do paciente, a ausência de ferramentas para a reformulação 

da terapêutica, a precária capacitação dos profissionais de saúde, a não adesão ao tratamento 

prescrito, as condições insalubres de trabalho e o baixo nível de conhecimento dos familiares, 

pacientes e cuidadores comprometem o bem-estar do usuário com DM. Denota-se que a não 

adesão ao tratamento medicamentoso é a principal causa de insuficiência da terapêutica, 

ocasionando ainda intoxicações pelo uso irracional de medicamentos e agravos desse processo. 

Nesse viés, a mitigação dos fatores que impedem a qualidade do tratamento de pacientes com 

DM a nível de atenção primária à saúde. Isso porque, é primordial que o sistema de saúde 
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consiga atender de forma ampla e equânime todos os usuários de modo a garantir o bem-estar, 

principalmente, em casos de doenças crônicas que podem evoluir para morbidades severas ou 

para o óbito. 

Descritores: Diabetes Mellitus, Diabetes, Complicações do Diabetes 

 

ABSTRACT  

In Brazil, the control of Chronic Non-Communicable Diseases (NCDs) is the main tool for the 

reduction of morbidities and mortality, since they represent the main cause of deaths in the 

country. Diabetes Mellitus (DM), among NCDs, consists of a metabolic alteration resulting 

from defects in the action of insulin and / or its secretion, causing an exaggerated increase in 

blood glucose in the body. Diabetes Mellitus can be classified into type 1 and type 2 according 

to the pathophysiology observed. In this context, it is worth pointing out that the drug treatment 

of DM is complex and can involve different drugs with multiple dosages, as well as daily 

applications of exogenous insulin. However, the lack of necessary inputs to assess the patient's 

clinical condition, the lack of tools to reformulate the therapy, the precarious training of health 

professionals, the non-adherence to the prescribed treatment, the unhealthy working conditions 

and the low level knowledge of family members, patients and caregivers compromise the well-

being of users with DM. From this point of view, it is noted that non-adherence to drug 

treatment is the main cause of insufficient treatment, also causing intoxications due to the 

irrational use of drugs and aggravations of this process. Under this bias, the mitigation of factors 

that impede the quality of treatment of patients with DM at the level of primary health care. 

This is because, it is essential that the health system is able to provide comprehensive and 

equitable care to all users in order to guarantee well-being, especially in cases of chronic 

diseases that can progress to severe morbidities or death. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Diabetes, Diabetes Complications 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o crescente envelhecimento da população propiciou o aumento da 

prevalência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), entre elas o Diabetes Mellitus 

(DM). Essa enfermidade se caracteriza por um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos 
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que apresentam em comum a hiperglicemia resultante de defeitos na ação da insulina e/ou na 

sua secreção, acarretando um aumento exagerado da glicemia no organismo. 

Nas últimas décadas, observou-se uma redução da taxa de mortalidade por DCNT, 

principalmente com relação às doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas. A 

implementação de políticas de saúde que propiciaram a ampliação da Atenção Básica em saúde 

foi um fator essencial para a mudança desse quadro. Entretanto, a taxa de mortalidade por 

diabetes continua aumentando. 

Nesse contexto, a adesão ao tratamento é uma estratégia indispensável para o controle 

das doenças crônicas e os seus benefícios se estendem aos pacientes, aos familiares, aos 

sistemas de saúde e ao programa econômico do país (OMS, 2003). O tratamento do diabetes 

mellitus requer cuidados alimentares, prática de atividades físicas, automonitorização da 

glicemia capilar, manejo das insulinas, armazenamento dos insumos, conhecimento da técnica 

de aplicação correta, realização dos rodízios dos locais de aplicação, manejo de seringas e 

agulhas, a homogeneização, a prega subcutânea, o descarte correto dos insumos, entre outros. 

No entanto, a não adesão ao tratamento é um problema frequentemente enfrentado pelos 

profissionais de saúde que, embora desempenhem papel vital no controle das doenças crônicas, 

sabe-se que a responsabilidade pelo tratamento reside, em última instância, no doente ou em 

seus familiares (SILVA I, et al., 2006). 

A DM possui elevados índices de morbidade e mortalidade. Desse modo, segundo Villas 

Boas (2014), a manutenção dos níveis de glicemia deve ser alcançada com a adesão ao 

tratamento para diminuir o risco de lesões microvasculares e macrovasculares. O descontrole 

desses níveis pode levar ao comprometimento renal, ocular e neuronal, além do aumento do 

risco para doenças cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular 

cerebral (SANTOS, A L, et al., 2015). 

Dentro dessa perspectiva, para que o serviço de cuidado direcionado às pessoas com 

DM seja realizado de maneira adequada, é necessário o suprimento de materiais e o aporte 

tecnológico específico para a organização do processo e efetivação do manejo do paciente 

portador de DM. Assim como o fornecimento contínuo de medicamentos e insumos para o 

tratamento do DM, à aplicação de insulina e ao Automonitoramento da Glicemia Capilar 

(AMGC) são considerados essenciais para garantir a continuidade do cuidado e para o alcance 

dos resultados terapêuticos. 
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Além disso, a qualificação e a atualização dos profissionais da atenção básica quanto à 

organização e ao funcionamento dos fluxos assistenciais da rede municipal e sobre os cuidados 

necessários ao controle do DM ou das DCNT, com regularidade, são consideradas 

fundamentais. 

Nesse panorama, o controle da DM por meio de alterações no estilo de vida do paciente 

e por meio do uso correto do tratamento farmacológico diminuem o risco do desenvolvimento 

de complicações. O conhecimento clínico da equipe para estimular os portadores dessa 

enfermidade à adesão ao tratamento e reformular condutas àqueles mais resistentes ao uso de 

medicamentos é primordial para alcançar melhores resultados e diminuir o custo econômico da 

doença no país (SANTOS AL, et al., 2015). 

A presente pesquisa justifica-se pelo fato de a Diabetes Mellitus (DM) representar uma 

enfermidade com altas taxas de morbimortalidade no Brasil, com um número acentuado de 

pacientes no município de Esperantina, estado do Piauí e, dessa forma, há a necessidade do 

aprimoramento de abordagens pouco eficazes na Atenção Primária à Saúde (APS). Isso porque, 

a capacitação limitada de profissionais nesse nível de atenção, a carência de mecanismos para 

o acompanhamento continuo desses usuários e a indisponibilidade de medicamentos gratuitos 

de maior resolutividade, impedem um manejo mais adequado para esse grupo de pacientes.   

 

2. OBJETIVOS 

Implementar um protocolo eficaz para o tratamento e acompanhamento adequado de pacientes 

diabéticos na atenção primária a saúde.  

Capacitar os profissionais da área de saúde da atenção básica para o manejo adequado aos 

pacientes diabéticos insulinodependentes; 

Propiciar o suprimento de materiais e aporte tecnológico específico para o manejo do paciente 

portador de DM; 

Planejar o fornecimento contínuo de medicamentos e insumos para garantir a continuidade do 

cuidado e para o alcance dos resultados terapêuticos. 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1- DIABETES MELLITUS 

O Diabetes Mellitus (DM) consiste em um grupo de doenças metabólicas que possuem 

como característica essencial a hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção de insulina 

e/ou em sua ação. (BRITO et al., 2020) 

De acordo com Lima et al. (2018), o aumento da expectativa de vida, o crescimento da 

população e a prevalência elevada de obesidade, decorrente do sedentarismo e dos hábitos 

alimentares modernos, vem contribuindo para o aumento do número de indivíduos com DM.  

Em 1980 o DM atingia 108 milhões da população mundial, em 2014 impetrou 

aproximadamente 422 milhões e pode alcançar 471 milhões de pessoas até 2035. De acordo 

com estimativas, no ano de 2013, no Brasil, 6,3% da população maior de 18 anos foi 

diagnosticada com diabetes, sendo que 7% eram mulheres e 5,4% homens. Ainda, estimou-se 

que em 2014 no Brasil existiam 11,9 milhões de pessoas entre 20 a 79 anos com essa doença e 

que em 2035 pode chegar a uma margem de 19,2 milhões (SOMBRIO et al., 2018). 

O DM promove drásticas consequências sociais e econômicas devido à natureza 

crônica, à gravidade de suas complicações e aos meios necessários para controlá-la. Todos esses 

aspectos fazem do DM uma doença extremamente onerosa, não apenas para os indivíduos 

acometidos por esta patologia, mas também para os sistemas de saúde (FLOR, CAMPOS, 

2017). 

Segundo Ribeiro e colaboradores, o DM pode ser diagnosticado de três formas, segundo 

recomendações da American Diabete Association (ADA), Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e Sociedade Brasileira de Diabete (SBD): 1. Identificação de sintomas clássicos 

(poliúria, polidipsia e perda de peso) associado a uma glicemia ao acaso igual ou superior a 200 

mg dL-1, glicemia ao acaso consiste como aquela realizada em qualquer horário, 

independentemente do tempo decorrido em relação à última refeição. 2. Glicemia igual ou 

superior a 126 mg dL-1, em jejum (ausência de ingestão calórica por pelo menos 8h). 3. 

Glicemia após duas horas após sobrecarga oral de glicose igual ou superior a 200 mg dL-1, teste 

de tolerância à glicose, (TTG). 

Após estabelecido o diagnóstico de diabetes, os pacientes iniciam diversas modalidades 

de tratamento para corrigir a hiperglicemia, procurando atingir o melhor controle metabólico 

possível, isto é, níveis de glicose em jejum <110µg/dl ou pós-prandial <140mg/dl ou da glico-

hemoglobina abaixo do limite máximo do método empregado (GROSS et al., 2002).  
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Os resultados obtidos no Diabetes Control and Complications Trial em pacientes com 

diabetes melito tipo 1 e no United Kingdom Prospective Diabetes Study em pacientes com 

diabetes melito tipo 2, comprovaram a relação entre o risco de complicações microvasculares e 

o controle glicêmico. Além disto, a análise observacional dos pacientes acompanhados no 

UKPDS demostrou uma associação significativa entre o controle glicêmico e o risco de 

morbimortalidade cardiovascular (GROSS et al., 2002).  

Nesse contexto, a partir desses resultados, a obtenção de valores glicêmicos o mais 

próximo possível da normalidade, com atenção à prevenção de hipoglicemia, se torna 

mandatória. 

 

3.2- FISIOPATOLOGIA DO DIABETES MELLITUS TIPO 1 E TIPO 2 

A homeostasia normal da glicose é rigidamente regulada por três processos 

relacionados: a produção de glicose no fígado; sua captação e utilização pelos tecidos 

periféricos, principalmente os músculos esqueléticos; e as ações da insulina e dos hormônios 

contrarreguladores, incluindo o glucagon. 

O Diabetes Mellitus pode ser classificado em tipo 1 e tipo 2 de acordo com a 

fisiopatologia observada. O DM1 é uma doença autoimune na qual anticorpos se desenvolvem 

contra componentes do pâncreas endócrino causando falência das células beta. 

No DM1 ocorre destruição das células beta do pâncreas, usualmente por processo 

autoimune ou menos comumente de causa desconhecida, forma idiopática. Na forma autoimune 

há um processo de insulite e estão presentes auto anticorpos circulantes (anticorpos anti-

descarboxilase do ácido glutâmico, anti-ilhotas e anti-insulina). De uma forma geral, a 

instalação do quadro de diabetes tipo 1 autoimune é relativamente abrupta e muitas vezes o 

indivíduo pode identificar a data de início dos sintomas. (CORTEZ et al., 2015) 

A forma idiopática do diabetes tipo 1, o tipo 1B, é caracterizada pela ausência tanto de 

insulite como dos anticorpos relacionados ao diabetes autoimune, e existe descrição de subtipos 

desta forma, com instalação e evolução mais abrupta e fulminante em alguns casos. 

O diabetes tipo 2 é mais comum do que o tipo 1, perfazendo cerca de 90% dos casos de 

diabetes. É uma entidade heterogênea, caracterizada por distúrbios da ação e secreção da 

insulina, com predomínio de um ou outro componente. A etiologia específica deste tipo de 
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diabetes ainda não está claramente estabelecida como no diabetes tipo 1. A destruição 

autoimune do pâncreas não está envolvida. Também ao contrário do diabetes tipo 1, a maioria 

dos pacientes apresenta obesidade. 

O DM2 é caracterizado pela resistência a ação da insulina e disfunção das células β 

pancreáticas. A resistência, em questão, refere-se à perda da sensibilidade dos tecidos à insulina, 

o que torna menos efetiva a estimulação para captação da glicose. Já a disfunção das células β 

se manifesta pela secreção inadequada de insulina diante a resistência à mesma e a 

hiperglicemia. Na maioria dos casos a resistência à insulina é o evento primário, seguido de 

graus variados de disfunção das células β.  

 

3.3- ABORDAGENS TERAPÊUTICAS DO DIABETES MELLITUS 

O tratamento do Diabetes Mellitus requer além do controle das taxas de glicemia, o 

controle dos fatores de risco associados, como hipertensão, obesidade e dislipidemias, visando 

a prevenção de complicações crônicas, micro e macrovasculares. (DALLANTONIA; 

ZANETTI, 2000) 

O tratamento medicamentoso do DM é complexo e pode envolver diferentes fármacos 

com múltiplas dosagens, bem como aplicações diárias de insulina exógena.  

Nesse contexto, a prescrição de hipoglicemiantes orais e hipoglicemiantes injetáveis, ou 

ainda, combinações terapêuticas dos dois tratamentos, sendo variante das características 

apresentadas por cada peculiaridade da doença, caracterizam o tratamento do DM. Já o 

tratamento não-medicamentoso consiste em mudança no estilo de vida que a pessoa com essa 

condição deverá adotar, que inclui alteração do plano alimentar, inserção de atividades físicas 

e monitorização das taxas glicêmicas a fim de manter o bom controle glicêmico. (CORTEZ et 

al., 2015) 

No tratamento intensivo do DM1, a farmacoterapia resume-se à insulina. Já no DM2, o 

tratamento se inicia com a administração de drogas hipoglicemiantes orais, passa pela 

combinação de agentes orais com insulina, e, à medida que o déficit de secreção insulínica vai 

piorando, chega à insulinoterapia intensificada, como a utilizada no DM1. (DIRETRIZES 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2018) 
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Além disso, para o correto controle, prevenção e retardo do aparecimento de 

complicações relacionadas à DM2, é indispensável, juntamente com a correta administração de 

medicamentos, a educação alimentar, o planejamento de atividades físicas, mudanças no estilo 

de vida (como a redução na ingestão de bebidas alcoólicas e o tabagismo) (PÉRES et al., 2007).  

Existem vários instrumentos para aplicação de insulina disponíveis no mercado 

nacional, tais como as seringas de vidro, plástico descartáveis, canetas de insulina, injetores a 

jato e bombas de infusão de insulina. Diante desta gama de opções, o portador de diabetes 

juntamente com o educador em diabetes deve optar pelo instrumental mais adequado para a 

aplicação de insulina (SOUZA, ZANETTI, 2000). 

Nesse cenário, a monitorização glicêmica intensiva, que é a mesma para os diferentes 

tipos de diabetes, torna-se uma ferramenta essencial para a avaliar a qualidade do tratamento. 

Ela pode ser feita de forma contínua ou intermitente, através de métodos invasivos ou não 

invasivos. A mais utilizada atualmente é a glicemia capilar com fitas, através de punção digital, 

considerada invasiva e intermitente. Estão surgindo no mercado ultimamente modalidades de 

automonitorização com punção em locais alternativos, como antebraço, braço, coxa etc 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014). 

Os monitores e fitas usados nestas modalidades precisam ter características ergonômicas 

específicas, mas não diferem substancialmente dos convencionais. A grande limitação desta 

modalidade é o erro, quando comparado à punção digital ou ao resultado obtido com sangue 

venoso, em situações de mudança rápida da glicemia, como nas hipoglicemias ou no período 

pós-prandial. 

A operacionalização do tratamento intensivo do diabetes implica alguns fatores para seu 

sucesso. Em primeiro lugar estão o desejo e a motivação do paciente para realizá-lo. Em 

segundo, a capacitação e a habilitação do médico e da equipe multiprofissional que cuida do 

paciente. Outra condição básica é que a automonitorização da glicemia também seja intensiva 

 no mínimo 4 vezes por dia, como norma  assim como a comunicação entre o paciente e a 

equipe de saúde. Não há sentido e nem eficácia em qualquer tratamento intensivo realizado sem 

supervisão médica e sem que haja contato frequente com a equipe de saúde. 

O tratamento intensivo é dinâmico, ele acarreta modificações frequentes do esquema 

terapêutico, de acordo com os resultados da automonitorização. Se o paciente não se auto 

monitoriza intensivamente porque não está desejoso de colaborar, ele também não colaborará 
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nos outros requisitos do tratamento intensivo. O problema do custo ou do acesso à 

automonitorização também pode ser encarado, nesse sentido, como uma barreira ao tratamento 

intensivo. 

A terapia com insulina para o paciente com DM visa a mimetizar, tanto quanto possível, 

o perfil fisiológico da secreção pancreática de insulina. Dessa forma, múltiplas doses diárias 

desse hormônio no tecido subcutâneo são necessárias no sentido de proporcionar o controle 

glicêmico, o qual tem sido demonstrado como condição essencial na prevenção das 

complicações agudas e crônicas do diabetes mellitus.  

Nesse contexto, para que o controle glicêmico seja efetivo com o tratamento 

insulinoterápico, é necessário que o usuário com diabetes mellitus aprenda vários aspectos 

sobre como utilizar a insulina exógena, pois a ação deste medicamento está diretamente 

relacionada a fatores envolvidos desde a sua aquisição até a aplicação e que, para alcançar este 

objetivo, é necessário tempo, prática e educação permanente para o desenvolvimento de 

confiança e habilidade técnica. 

 

4. ADESÃO AO TRATAMENTO  

A fim de ofertar o tratamento adequado, o Ministério da Saúde (MS) formulou 

programas e políticas para combate e controle do Diabetes Mellitus. A preocupação do MS 

pode não ser garantia total de resolutividade do problema, uma vez que se faz necessária a 

adesão do usuário ao esquema terapêutico. A não adesão ao tratamento medicamentoso é a 

principal causa de insuficiência da terapêutica, ocasionando ainda intoxicações pelo uso 

irracional de medicamentos e agravos desse processo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Nesse panorama, é certo pontuar que o não qualidade do tratamento é possivelmente 

responsável pelo aumento dos custos sociais com absenteísmo ao trabalho, licenças para 

tratamento de saúde e aposentadoria por invalidez. A adesão ao regime terapêutico, a adesão 

terapêutica, ou ainda, a adesão ao tratamento são diferentes modos de nomear a mesma entidade 

e estão presentes quando o comportamento de uma pessoa, na tomada do medicamento, no 

cumprimento de uma dieta e/ou nas mudanças no estilo de vida, coincide com as 

recomendações de um prestador de cuidados de saúde (TAVARES et al., 2016).  

A   adesão   ao   tratamento   tem   como   definição básica a aceitação e mudança 

comportamental a qual coincide com a orientação que foi repassada, a exemplo do uso de 
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medicações, seguimento de dietas, mudanças no estilo de vida, ou seja, adotar comportamentos 

e práticas protetoras e restauradoras da saúde. Aderir ou não a terapia proposta constitui um 

comportamento dinâmico, em que não se é aderente, mas se torna aderente. A partir desse 

entendimento, pode-se observar a necessidade de tornar as informações mais acessíveis, 

estimular a compreensão da dimensão da terapêutica, tal como suas consequências a fim de 

despertar para o comportamento de adesão. (BORBA; MARQUES; RAMOS; LEAL; 

ARRUDA; RAMOS, 2018) 

Por essa perspectiva, a não adesão ao tratamento no controle do diabetes mellitus está 

relacionada com diversos fatores, sendo eles social, educacional e   comportamental.   Percebe-

se   que existe muita recusa ao tratamento no que diz respeito ao alto número de doses de 

medicamentos ou aplicação de insulina por dia, causando esquecimento e a perda do horário 

das medicações, especialmente se esse indivíduo for idoso. A literatura aponta que, ao comparar 

o tratamento com hipoglicemiantes orais e hipoglicemiantes injetáveis, a adesão maior é pela 

utilização da insulina, tendo em vista que tem a menor necessidade de horários para 

administração e apresenta efeito imediato. (MACHADO et al., 2019) 

Sob esse prisma, o não comprometimento com o tratamento pode acarretar sérias 

consequências, ao paciente com DM, levando-o a complicações agudas ou crônicas, bem, como 

psicossociais, que irão reduzir a qualidade de vida desta população.  Entre as complicações 

destaca-se:  picos de hipoglicemia e hiperglicemia, intoxicação medicamentosa, podendo ter 

reflexos na retina, sistema renal e cardiovascular (FIGUEIRA; BOAS; COELHO; FREITAS; 

PACE, 2017). 

Além disso, vale ressaltar que o profissional de saúde como ponto central para a adesão 

farmacológica, como se ela fosse determinada exclusivamente pelo poder do profissional em 

persuadir seu cliente a seguir a prescrição. De qualquer forma, como evidenciado por estudos, 

a confiança depositada pelo paciente na prescrição, na equipe de saúde ou no profissional 

pessoalmente é fundamental na adesão farmacológica. (LEITE; VASCONCELLOS, 2003) 

Por serem clientes crônicos, acompanhados, continuamente, por profissionais de saúde, 

é imprescindível que os diabéticos tenham respostas corretas para as próprias dúvidas acerca 

do manejo clínico da sua enfermidade. Isto, além de conquistar a credibilidade nesses 

profissionais, se traduzirá em um grau muito baixo de incerteza terapêutica, pois, na ausência 

ou má qualidade da informação, o cliente diabético não possui parâmetros para um autocuidado. 
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É imprescindível haver um diálogo franco entre a equipe de saúde e a pessoa a respeito 

da importância dos medicamentos no controle do diabetes e na redução dos riscos de 

complicações da doença, melhorando a qualidade de vida dos portadores. (LEITE; 

VASCONCELLOS, 2003) 

Cabe ressaltar, também, que as práticas inadequadas e as inseguranças na auto aplicação 

da insulina podem interferir no controle metabólico e, consequentemente, influenciar a 

progressão das complicações crônicas do diabetes mellitus. Desse modo, há necessidade de 

investimentos nessa área, uma vez que erros na administração da insulina poderão ocorrer com 

maiores frequências entre aqueles que não auto aplicam. 

 

5. PLANO OPERATIVO 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Ausência de 

ferramentas para o 

acompanhamento 

continuado do 

quadro clinico do 

paciente e para a 

implementação de 

um tratamento 

domiciliar eficaz 

Notificar a falta 

de métodos 

avaliativos; 

Adquirir para os 

pacientes e para 

o centro a 

aparelhagem 

necessária. 

8 meses Solicitar, por meio da 

prefeitura e do governo 

estatal, a ampliação do 

aporte de equipamentos 

avaliativos que permitam 

a checagem do controle 

glicêmico 

constantemente.   

Médico 

Gestores de saúde 

Precária capacitação 

profissional 

Aplicar um 

projeto 

educativo e 

profissionalizan

te para os 

profissionais 

4 meses Planejamento de oficinas 

e palestras que 

possibilitem o 

aperfeiçoamento dos 

profissionais da atenção 

primária para o manejo 

do paciente com diabetes 

mellitus, com 

profissionais convidados 

no próprio centro de 

saúde.    

Médico 

Enfermeiros 

ACS 

 

Desconhecimento de 

pacientes, familiares 

e cuidadores sobre 

Implantar um 

projeto 

4 meses Promover debates, rodas 

de conversa, oficinas 

para o repasse de 

Médico 

Enfermeiros 

ACS 
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as possibilidades de 

tratamento do 

diabetes mellitus 

educativo para a 

comunidade 

informações para a 

comunidade e para 

garantir o entendimento 

sobre as abordagens 

terapêuticas.  

Inoperância da 

gestão 

governamental 

frente as mudanças 

das demandas que 

constroem a 

realidade dos 

pacientes   

Conscientizar a 

gestão 

municipal e 

estadual sobre a 

falta de 

componentes 

para a aplicação 

de um 

tratamento de 

qualidade 

8 meses Criar canais de 

comunicação direto com 

os órgãos de saúde 

municipais e estaduais 

com o intuito de buscar 

novas estratégias; 

Organizar debates com 

gestores e profissionais 

de saúde a fim de 

reforçar os pedidos de 

suprimentos e o 

compromisso com a 

continuidade terapêutica. 

Médico 

Gestores 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desse modo, portanto, conclui-se que são imprescindíveis a avaliação e a mitigação dos 

fatores que impedem a qualidade do tratamento de pacientes com diabetes mellitus a nível de 

atenção primária à saúde. Isso porque, é primordial que o sistema de saúde consiga atender de 

forma ampla e equânime todos os usuários de modo a garantir o bem-estar, principalmente, em 

casos de doenças crônicas que podem evoluir para morbidades severas ou para o óbito. 

Assim, buscar estratégias que tornem possível a construção de um protocolo terapêutico 

resolutivo para os pacientes com diabetes mellitus, independente do estágio clinico, é papel 

fundamental dos gestores e dos profissionais envolvidos na abordagem desses usuários. 

Por fim, pontua-se que a implementação de um projeto que vise a redução das causas 

que comprometem a aplicabilidade terapêutica depende da atuação coletiva das esferas 

relacionadas ao tema. O trabalho conjunto de secretarias, centros de saúde e pacientes demanda 

o planejamento de atividades, o fomento de ferramentas essenciais e o envolvimento da 

comunidade. 
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