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RESUMO 
 
 

O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, tornando-se um 
grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Como integrante do 
grupo das doenças crônica, acarreta impactos econômicos e sociais, envolvendo 
custos com a doença, mortalidade, redução da produtividade e da qualidade de vida 
dos indivíduos. Para o controle metabólico e prevenção das complicações do 
diabetes é necessária uma rotina de autocuidado que envolve o uso de medicação e 
a adoção de hábitos de vida saudáveis. Diante do exposto e levando em 
consideração a alta prevalência de diabéticos com necessidade de controle 
glicêmico na área de abrangência da Equipe de Saúde da Família da Unidade 
Básica de Saúde Dr. Emerson Caselli, município de Marabá, Pará, este trabalho 
objetiva apresentar uma proposta de intervenção para o controle glicêmico dos 
pacientes com Diabetes Mellitus desta área. Para a realização deste trabalho foi 
idealizado uma proposta de intervenção utilizando o Planejamento Estratégico 
Situacional e foi realizada uma revisão da literatura sobre o tema com base em 
dados eletrônicos de bibliotecas virtuais como Scientific Eletronic Library Online e 
Biblioteca Regional de Medicina. Ao final da intervenção espera-se: aumentar o nível 
de informação sobre a diabetes mellitus, sobre o tratamento correto e as 
complicações da doença, que ocorra uma melhoria da qualidade de vida com 
alimentação hipoglicemia, balanceada e saudável e com modificações dos hábitos e 
estilos de vida. Afim de que a prevalência dos pacientes diabéticos com mau 
controle glicêmico seja reduzida na área adscrita da Estratégia de Saúde da família. 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Diabetes 
Mellitus. Marabá. 
 

 



 

  

ABSTRACT 
 
 

Diabetes Mellitus is today a global epidemic, making it a major challenge for health 
systems around the world. As a member of the chronic diseases group, it has 
economic and social impacts, involving costs with the disease, mortality, reduction of 
productivity and quality of life of individuals. For metabolic control and prevention of 
diabetes complications, a self-care routine involving the use of medication and the 
adoption of healthy lifestyle habits is required. In view of the foregoing and taking into 
account the high prevalence of diabetic patients with a need for glycemic control in 
the area of the Family Health Team of the Basic Health Unit Dr. Emerson Caselli, in 
the municipality of Marabá, Pará, this paper aims to present a proposal of 
intervention for the glycemic control of patients with Diabetes Mellitus in this area. For 
the accomplishment of this work a proposal of intervention was idealized using the 
Strategic Situational Planning and a review of the literature on the subject was made 
based on electronic data of virtual libraries like Scientific Electronic Library Online 
and Regional Library of Medicine. At the end of the intervention it is expected to 
increase the level of information on diabetes mellitus, on the correct treatment and 
complications of the disease, an improvement in quality of life with hypoglycemic, 
balanced and healthy diet and with changes in habits and styles of life. So that the 
prevalence of diabetic patients with poor glycemic control is reduced in the area of 
the Family Health Strategy. 
 
Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Diabetes Mellitus. Marabá. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Marabá é uma cidade de 271.594 habitantes (estimativa do IBGE para o ano 

de 2017), localizada na região sudeste e distante cerca de 485Km da capital do 

Estado do Pará. Abrange uma área de 15.092,268 km², sendo que a área urbana do 

município corresponde somente a cerca de 0,20% da área total, encontra-se entre 

dois grandes rios, Itacaiúnas e Tocantins. (IBGE, 2018) 

Segundo dados de 2010, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

M) de Marabá era considerado médio (0,668) pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD). O PIB per capita R$ 24579,70, a taxa 

de alfabetização é 93,93% e a expectativa de vida é de 72,09 anos.  A incidência da 

pobreza, medida pelo IBGE, em 2010, era de 42,73% e a incidência da pobreza 

subjetiva era de 46,50%. (IBGE, 2018) 

O município de Marabá está oficialmente subdividido em dezessete distritos. 

Seis deles são urbanos, pois se encontram na sede do município e os outros onze 

se encontram na zona rural. Ainda encontra-se em crescimento, um tanto 

desordenado devido ao mau planejamento das ações públicas e a grande 

quantidade de ocupações irregulares, invasões, além de inúmeros loteamentos. 

(CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ, 2018) 

Marabá vivenciou vários ciclos econômicos que colaboraram fortemente para 

que o hoje seja considerado um dos municípios de maior dinamismo e com 

capacidade de investimentos das regiões Norte e Nordeste do Brasil. (CÂMARA 

MUNICPAL DE MARABÁ, 2018) 

Até o início da década de 1980 a economia era baseada no extrativismo 

vegetal. Porém, a crise da borracha levou o município a experimentar o ciclo 

da castanha-do-pará, que capitaneou por anos a economia municipal. Com o 

despontamento da Serra Pelada e por situar-se na maior província mineral do 

mundo, Marabá também viveu o ciclo dos garimpos, que teve como destaque maior 

a extração do ouro. Desde o início da década de 1970 o município passou a 

vivenciar a instalação do Projeto Grande Carajás, e posteriormente de indústrias 

metalúrgicas, que dinamizaram bastante a economia local. (PREFEITURA DE 

MARABÁ, 2018) 
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Atualmente Marabá é o centro econômico e administrativo da região 

conhecida como "fronteira agrícola Amazônica" - maior produtora 

de commodities agrícolas da amazônia brasileira. Além, de contar com mais de 200 

indústrias, sendo a siderurgia (ferro-gusa) a mais importante. Em segundo lugar está 

a indústria madeireira e a fabricação de telhas e tijolos. Outras vertentes trabalhadas 

são os produtos extrativos da pesca, seguidos da lavoura e pecuária, este último, 

com destaque para a qualidade do rebanho, sendo um dos mais expressivos 

rebanhos bovinos do Estado. A economia da cidade também conta com o setor de 

comércio e serviço, com a produção de manganês e com a Agroindústria. 

(PREFEITURA DE MARABÁ, 2018) 

A matriz econômica de Marabá vem transformando-se desde meados de 

2006, quando os governos estadual e federal passaram a investir em estruturas 

educacionais de nível superior e em estruturas de saúde. Esses serviços acabaram 

por tornar o município em um polo regional de saúde e também em um polo 

universitário. (PREFEITURA DE MARABÁ, 2018) 

O serviço de água e esgoto de Marabá é feito pela Cosanpa. A água 

consumida pelos habitantes de Marabá é proveniente dos 

rios Tocantins e Itacaiunas, que passa por tratamento nas estações de tratamento 

de água do município, porém, ainda encontra problemas na distribuição, que 

ocasiona vários transtornos a população que sofre com a falta de água. 

(PREFEITURA DE MARABÁ, 2018) 

Marabá conta com escolas em praticamente todas as regiões do município, 

contudo, está longe de figurar entre os seus melhores indicadores. As escolas da 

rede estadual contam com infraestrutura abaixo do ideal, e em sua maioria 

encontram-se sucateadas, principalmente na zona rural. Em 2015, os alunos dos 

anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 4.6 no IDEB. Para os 

alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.. A taxa de escolarização (para pessoas 

de 6 a 14 anos) foi de 94.7 em 2010. (IBGE, 2018) 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 11.12 para 1.000 

nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 

habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 118 

de 144 e 133 de 144, respectivamente. Apresenta 31.8% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 10.8% de domicílios urbanos em vias públicas com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Itacaiunas
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arborização e 11% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). (IBGE, 2018) 

Segundo dados do IBGE, Marabá possui 61 estabelecimentos de saúde, 

sendo 31 deles públicos, entre hospitais, prontos socorros, postos de saúde e 

serviços odontológicos. Em 2009, a cidade possuía 444 leitos para internação em 

estabelecimentos de saúde, sendo 344 públicos e 100 privados. Mesmo com estes 

indicadores, não há um reflexo na qualidade da saúde no município, um fator que 

força para baixo indicadores de saúde e longevidade de toda região, visto que 

Marabá é o polo de saúde do sul do estado. (IBGE, 2018) 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

A comunidade do bairro Independência encontra-se na periferia do distrito 

Cidade Nova, durante a década de 1980 a população começou a ocupar áreas mais 

distantes da rodovia, sem muita gestão do Estado, devido às diversas enchentes 

que ocorreram no centro da cidade. O destaque neste processo foi a construção dos 

atuais bairros da Liberdade, Independência, Novo Planalto, Bom Planalto, Jardim 

Vitória e da parte sul do bairro Belo Horizonte. (PREFEITURA DE MARABÁ, 2018) 

Hoje, os bairros Independência e Liberdade, apesar de terem seus bolsões de 

pobreza, apresentam uma pequena estrutura de comércios, escolas e posto de 

saúde. A estrutura de saneamento básico na comunidade deixa muito a desejar, 

principalmente no que se refere ao esgoto sanitário e à coleta de lixo. Além disso, 

parte da comunidade vive em moradias bastante precárias, algumas inclusive sem 

água encanada. A distribuição de águe é precária, com muitas famílias dependendo 

da agua fornecida por poços artesianos da rede pública, presente em escolas e 

unidades de saúde.  

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

Apesar do crescimento da Atenção básica com abertura de novos postos e 

formação de novas equipes de saúde, com contratação de mais profissionais 

médicos e odontólogos, ainda é grande a abrangência de área descoberta, e muito 

precisa ser melhorado. A cidade necessita continuar ampliando a cobertura da 

atenção primária da saúde, que hoje corresponde apenas a 40%. Um ponto positivo 
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foi a implantação do centro de Especialidades, com a contratação de especialistas, 

porém, ainda é grande a demanda para várias áreas o que causa até meses de 

espera por uma consulta especializada. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Dr. Emerson Caselli  

 

A UBS Dr. Emerson Caselli, também conhecido como posto da Liberdade fica 

localizado no bairro Independência, periferia do distrito Cidade Nova.  Neste distrito 

existem quatro postos de Saúde, assim, a população destes bairros são atendidas 

em vários postos. A Unidade Dr. Emerson Caselli, por exemplo, atende clientes do 

bairro Independência, Liberdade, Jardim Tropical, Bela Vista, Jardim União, entre 

outros. Neste posto trabalham 4 equipes compostas por 1 médico, 1 enfermeiro, 3 

técnicos de enfermagem e 10 agentes comunitários de saúde. 

A Unidade de Saúde da Liberdade, que abriga a Equipe 38, foi reinaugurada 

em 2015, sendo renomeada de UBS Dr. Emerson Caselli em homenagem ao médico 

que fez muito pela comunidade e foi muito querido e admirado por todos. É um 

prédio novo que apresenta certo conforto, apresentando uma ampla recepção e 

consultórios bem equipados. Há um auditório onde são realizadas todas as reuniões 

de equipes, capacitações, reuniões dos Programas de tabagismo e planejamento 

familiar. A cada dia notamos melhoras de cada área, como aperfeiçoamento da sala 

de curativo com instrumental cirúrgico, sala de triagem com glicosímetro e material 

para exame ginecológico. Porém uma queixa frequente é a falta de medicamentos 

na farmácia e de algumas vacinas, fato sempre lembrado em reuniões com a 

coordenação. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família 38, da Unidade Básica de Saúde Dr. 

Emerson Caselli 

 

A Equipe 38 é formada pelos seguintes Profissionais: Dez agentes 

comunitários, cada um responsável por cerca de 150 famílias cadastradas; uma 

técnica de enfermagem que realiza visitas domiciliares e é responsável por um setor 

na unidade (atualmente encontra-se na Vacina); uma enfermeira que gerencia os 

programas de Tabagismo, Planejamento familiar, Hiperdia e Hanseníase; e uma 
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médica, que além de participar dos programas anteriormente relatados, também 

realiza o cuidado à saúde do homem, do idoso, da criança e da mulher. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde Dr. Emerson 

Caselli 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7h00 às 18h00, para tanto há profissionais 

do administrativo trabalham na recepção, arquivo e regulação de vagas. Os agentes 

comunitários de saúde realizam as visitas domiciliares em suas microáreas 

diariamente. Os técnicos de enfermagem se revezam em salas do posto, como do 

curativo, vacina, teste do pezinho, triagem e também realizam visitas na área 

acompanhando os agentes de saúde. Funciona ainda a coleta de Colpocitologia 

oncótica que é realizada pela enfermeira no período da tarde, além dos 

atendimentos da Odontologia diariamente. 

 

1.7 O dia a dia da Equipe 38 

  

A agenda da Equipe 38 organiza-se da seguinte forma:  

Segunda-feira é realizada visita domiciliar em uma microárea, onde são 

visitadas oito famílias. Há um dia para os atendimentos de pré-natal, que são 

geralmente 10 a 12 consultas (geralmente na sexta feira). Há um dia da semana 

destinada ao atendimento da demanda espontânea do posto e dois dias para o 

atendimento dos pacientes dá área coberta. Um dia do mês é separado para 

atendimento específico dos seguintes programas: Hiperdia, Tabagismo, MH/TB e 

Planejamento familiar. Porém, muitos destes pacientes também são acompanhados 

através das consultas diárias, onde também são realizados puericultura, controle de 

câncer de mama e ginecológico, focando na melhora da atenção primária.  

 

1.8 Estimativa rápida: Principais problemas de saúde do território e 

da comunidade (primeiro passo)  

 

A identificação dos problemas da área é uma etapa importante na realização 

do diagnóstico situacional de uma determinada comunidade. Assim, através de uma 
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discussão prévia com os membros da minha equipe podemos listar alguns 

problemas que achamos prioritários, destacamos:  

• Diabetes mellitus mal controlada.  

• Hipertensão arterial sistêmica mal controlada. 

• Alta incidência de doenças diarreicas. 

• Alta incidência de gestantes adolescentes. 

• Dificuldade de realização de planejamento familiar adequado com alto 

índice de multigestas. 

• Grande demanda em relação à consulta médica e especializada. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

Após a identificação dos problemas, torna-se necessário a priorização dos 

que serão enfrentados, conforme tabela abaixo: 

 

Quadro 1 – Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade referente a Equipe 38, Unidade Básica de Saúde Dr. 
Emerson Caselli, município de Marabá, estado do Pará, 2018. 

Principais 
problemas 

Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção**** 

Diabetes mellitus 
mal controlada.  

Alta 8 Parcial 5 

Hipertensão arterial 
sistêmica mal 
controlada. 

Alta 7 Parcial  4 

Alta incidência de 
doenças diarreicas. 

Alta 6 Parcial  3 

Alta incidência de 
gestantes 
adolescentes. 

Alta 5 Parcial  2 

Dificuldade de 
realização de 
planejamento 
familiar adequado 
com alto índice de 
multigestas. 

Alta 5 Parcial  2 

Grande demanda 
em relação à 
consulta médica e 
especializada. 

Alta 3 Fora 1 
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*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 10 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

Após considerar a importância, urgência, e capacidade de enfretamento, a 

equipe estabeleceu a classificação dos problemas para definir o de maior relevância. 

A diabetes mellitus mal controlada foi selecionada como problema prioritário para 

intervenção. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Através da análise de estimativa rápida, foram identificados vários problemas 

pela equipe. No entanto, ao considerar a importância, urgência, e capacidade de 

enfretamento, a diabetes mellitus com mau controle glicêmico foi selecionada como 

problema prioritário para intervenção. A fim de traçar uma proposta de intervenção 

para o controle da diabetes na comunidade, foram selecionados os seguintes nós 

críticos: Informação sobre a doença, tratamento e complicações; Hábitos alimentares 

inadequados; e Sedentarismo e Obesidade. 

Como integrante do grupo das doenças crônicas, o diabetes mellitus (DM) 

constitui um grande problema de saúde pública, que acarreta impactos econômicos 

e sociais, envolvendo custos com a doença, mortalidade, redução da produtividade e 

da qualidade de vida dos indivíduos. (VITORIA e GUANDALINI, 2017) 

Dentre os tipos de diabetes mellitus, o tipo 2 compreende 90% dos agravos 

presentes no mundo e está intimamente relacionado com o excesso de peso e a 

inatividade física. (TORRES, CORTEZ e REIS, 2016) 

No entanto, nem todos estão preparados para realizar as atividades 

necessárias para o bom controle da doença, sendo importante que os profissionais 

de saúde se empenhem em favorecer o conhecimento sobre a doença e os modos 

de enfrentá-la. (TESTON et al, 2017) 

Para o controle metabólico e prevenção das complicações do diabetes é 

necessária uma rotina de autocuidado que envolve o uso de medicação e a adoção 

de hábitos de vida saudáveis (alimentação equilibrada, prática regular de atividade 

física, moderação no uso de álcool e abandono do tabagismo). (BORBA et al, 2018)  

Diante do exposto e levando em consideração a alta prevalência de 

diabéticos na comunidade com necessidade de controle glicêmico, justifica-se a 

realização desse trabalho. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar uma proposta de intervenção para o controle glicêmico dos 

pacientes com Diabetes Mellitus por uma Equipe de Saúde da Família em Marabá, 

Pará. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Aumentar o nível de informação sobre a diabetes mellitus, sobre o 

tratamento correto e as complicações da doença.   

• Alimentação hipoglicêmica, balanceada e saudável. 

• Modificar hábitos e estilos de vida, com combate ao sedentarismo e 

obesidade.  
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4 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho foi idealizado uma proposta de intervenção 

utilizando o Planejamento Estratégico Situacional (PES) para estimativa rápida dos 

problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 

ações, conforme artigo de Campos, Faria e Santos (2010). Esta proposta de 

intervenção visa o enfrentamento do problema Diabetes Mellitus com mau controle 

glicêmico.  

Foi realizada uma revisão da literatura sobre o tema com base em dados 

eletrônicos de bibliotecas virtuais como SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e 

BIREME (Biblioteca Regional de Medicina).  

Como critérios de inclusão foram incorporados artigos publicados em 

português, com os descritores abaixo que foram definidos utilizando os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS): Estratégia Saúde da Família, Atenção Primária à 

Saúde, Diabetes Mellitus e Marabá. (BRASIL, 2018a) 
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5 REVISÃO DE LITERATURA  

 

5.1 Estratégia Saúde da Família  

 

A Estratégia Saúde da Família começou a ser implantada em 1991, com a 

criação do Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Em 1994 foram 

formadas as primeiras equipes do Programa Saúde da Família (PSF). A estratégia 

busca melhorar a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos, priorizando ações de 

prevenção e promoção da saúde de forma integral e contínua. (CRUZ, 2008) 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica 

no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo 

Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de 

expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma 

reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 

princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e 

impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 

importante relação custo-efetividade. (BRASIL, 2018b). 

Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional 

(equipe de Saúde da Família – eSF) composta por, no mínimo: (I) médico 

generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e 

Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) 

auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. Podem 

ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-

dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em 

Saúde Bucal. (BRASIL, 2018b). 

Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no 

máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, 

respeitando critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número 

de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele 

território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a 

quantidade de pessoas por equipe.  (BRASIL, 2018b).  
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5.2 Atenção Primária à Saúde  

 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) atenção primária à saúde 

(APS) ou atenção básica à saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, 

ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 

cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e 

autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

Atenção primária refere-se a um conjunto de práticas em saúde, individuais e 

coletivas, que no Brasil, durante o processo de implementação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), passou a ser denominado de atenção básica à saúde. Nos dias 

atuais, a atenção primária à saúde é considerada internacionalmente a base para 

um novo modelo assistencial de sistemas de saúde que tenham em seu centro o 

usuário-cidadão. (GIOVANELLA, MENDONÇA, 2009) 

A atenção ambulatorial de primeiro nível, ou seja, os serviços de primeiro 

contato do paciente com o sistema de saúde, direcionados a cobrir as afecções e 

condições mais comuns e a resolver a maioria dos problemas de saúde de uma 

população, é em geral denominada de Atenção Primária à Saúde (APS). Não há, 

contudo, uniformidade no emprego da expressão atenção primária à saúde, 

identificando-se três linhas principais de interpretação: 1) programa focalizado e 

seletivo, com cesta restrita de serviços; 2) um dos níveis de atenção, que 

corresponde aos serviços ambulatoriais médicos não-especializados de primeiro 

contato, incluindo ou não amplo espectro de ações de saúde pública e de serviços 

clínicos direcionados a toda a população; 3) de forma abrangente, uma concepção 

de modelo assistencial e de organização do sistema de saúde. (GIOVANELLA, 

MENDONÇA, 2009) 

 

5.3 Diabetes mellitus 

 

Diabetes mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo heterogêneo 

de distúrbios metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia, resultante de 

defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou em ambas. A classificação 

proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Associação Americana 
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de Diabetes (ADA), e aqui recomendada, inclui quatro classes clínicas: DM tipo 1 

(DM1), DM tipo 2 (DM2), outros tipos específicos de DM e DM gestacional. Há ainda 

duas categorias, referidas como pré-diabetes, que são a glicemia de jejum alterada e 

a tolerância à glicose diminuída. Essas categorias não são entidades clínicas, mas 

fatores de risco para o desenvolvimento de DM e doenças cardiovasculares (DCV). 

(DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015-2016) 

O termo tipo 1 indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao 

estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é 

necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte. A destruição das células beta é 

geralmente causada por processo auto-imune, que pode se detectado por auto-

anticorpos circulantes como anti-descarboxilase do ácido glutâmico (anti-GAD), anti-

ilhotas e anti-insulina, e, algumas vezes, está associado a outras doenças auto-

imunes como a tireoidite de Hashimoto, a doença de Addison e a miastenia gravis. 

Em menor proporção, a causa da destruição das células beta é desconhecida (tipo 1 

idiopático). (MINISTERIO DA SAÚDE, 2006) 

O DM2 é a forma verificada em 90 a 95% dos casos e caracteriza-se por 

defeitos na ação e secreção da insulina e na regulação da produção hepática de 

glicose. A resistência à insulina e o defeito na função das células beta estão 

presentes precocemente na fase pré-clínica da doença. É causada por uma 

interação de fatores genéticos e ambientais. Nas últimas décadas, foi possível a 

identificação de numerosas variantes genéticas associadas a DM2, mas ainda uma 

grande proporção da herdabilidade permanece inexplicada. Entre os fatores 

ambientais associados estão sedentarismo, dietas ricas em gorduras e 

envelhecimento. A maioria dos pacientes com esse tipo de DM apresenta sobrepeso 

ou obesidade, e cetoacidose raramente se desenvolve de modo espontâneo, 

ocorrendo quando associada a outras condições, como infecções. O DM2 pode 

ocorrer em qualquer idade, mas é geralmente diagnosticado após os 40 anos. Os 

pacientes não dependem de insulina exógena para sobreviver, porém podem 

necessitar de tratamento com insulina para obter controle metabólico adequado. 

(DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015-2016) 

Há evidências de que alterações no estilo de vida, com ênfase na alimentação 

e na redução da atividade física, associam-se a acentuado incremento na 

prevalência de DM2. Os programas de prevenção primária do DM2 baseiam-se em 

intervenções na dieta e na prática de atividades físicas, visando combater o excesso 
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de peso em indivíduos com maior risco de desenvolver diabetes, particularmente nos 

com tolerância à glicose diminuída. (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2015-2016) 

Uma epidemia de diabetes mellitus (DM) está em curso. Atualmente, estima-

se que a população mundial com diabetes seja da ordem de 387 milhões e que 

alcance 471 milhões em 2035. O número de diabéticos está aumentando em virtude 

do crescimento e do envelhecimento populacional, da maior urbanização, da 

progressiva prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior 

sobrevida de pacientes com DM. (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2015-2016) 

Sua natureza crônica, a gravidade das complicações e os meios necessários 

para controlá-las tornam o DM uma doença muito onerosa não apenas para os 

indivíduos afetados e suas famílias, mas também para o sistema de saúde. Os 

custos do DM afetam o indivíduo, a família e a sociedade, porém não são apenas 

econômicos. Os custos intangíveis (p. ex., dor, ansiedade, inconveniência e perda 

de qualidade de vida) também apresentam grande impacto na vida das pessoas com 

diabetes e seus familiares, o que é difícil de quantificar. (DIRETRIZES DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015-2016) 

O maior custo, entretanto recai sobre os portadores, suas famílias, seus 

amigos e comunidade: o impacto na redução de expectativa e qualidade de vida é 

considerável. A expectativa de vida é reduzida em média em 15 anos para o 

diabetes tipo 1 e em 5 a 7 anos na do tipo 2; os adultos com diabetes têm risco 2 a 4 

vezes maior de doença cardiovascular e acidente vascular cerebral ; é a causa mais 

comum de amputações de membros inferiores não traumática, cegueira irreversível 

e doença renal crônica terminal. Em mulheres, é responsável por maior número de 

partos prematuros e mortalidade materna. (MINISTERIO DA SAÚDE, 2006) 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Diabetes Mellitus com mau 

controle glicêmico”, para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, 

a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Para descrição do problema priorizado, a Equipe 38 utilizou dados fornecidos 

pelo SIAB e dados registrados pela própria equipe. Foram selecionados os 

seguintes indicadores por microárea: número total de diabéticos, número de 

diabéticos cadastrados no programa Hiperdia, diabéticos com mau controle 

glicêmico, total de diabéticos acima de 60 anos e diabéticos acima de 60 anos com 

mau controle glicêmico.  Não foi encontrado no SIAB dados referentes à nossa 

Equipe ou as microáreas relativas, encontramos apenas o valor total de diabéticos 

referentes ao município de Marabá. Assim, para facilitar o processo de descrição, foi 

formulada a tabela abaixo: 

 

Quadro 2 – Descritores do problema “Diabetes Mellitus com mau controle glicêmico”, 
Equipe 38, 2018. 

Descritores Número de pacientes Fontes 

Diabéticos no município 
de Marabá  

10.794 SIAB (2018) 

Diabéticos na Equipe 38 64 Registro da Equipe 

Diabéticos cadastrados 50 (78% dos diabéticos 
são cadastrados) 

Registro da Equipe 

Diabéticos não 
controlados 

35 (54% dos diabéticos 
não são controlados) 

Registro da Equipe 

Diabéticos > 60 anos 34 (53% dos diabéticos 
são > 60 anos) 

Registro da Equipe 

Diabéticos > 60 anos não 
controlados 

23 (67% dos diabéticos > 
60 anos não são 
controlados) 

Registro da Equipe 

Fonte: SIAB (2018); Registro da Equipe. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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O desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis é complexo, 

sendo necessárias ações permanentes que não apenas foquem os indivíduos e as 

famílias de maneira isolada, mas que também levem em consideração os aspectos 

sociais, econômicos e culturais destes. (COSTA et al, 2011) 

Entre essas doenças crônicas, o Diabetes Mellitus (DM) se destaca devido a 

influencia de fatores modificáveis na evolução da doença, como sedentarismo, 

hábitos alimentares, informações sobre a doença e seus riscos, entre outros. 

A obesidade tem sido apontada como um dos principais fatores de risco para 

o Diabetes tipo 2. Estima-se que entre 80 e 90% dos indivíduos acometidos por essa 

doença são obesos. É observado um maior IMC e maior número de obesos dentre 

os indivíduos com algum grau de anormalidade da homeostase glicêmica. 

(ESCOBAR, 2009). 

Segundo Escobar (2009), considerando a distribuição da gordura corporal, a 

circunferência da cintura maior do que 100cm pode isoladamente elevar o risco do 

desenvolvimento de diabetes em 3,5 vezes, mesmo após um controle do IMC. 

O diabetes tipo 2 ocorre devido associação de fatores:  genéticos, 

envelhecimento populacional e presença de fatores de risco (obesidade, 

sedentarismo, padrão alimentar). Após o diagnóstico, o tratamento se constitui como 

farmacológico e não farmacológico, a não adesão a estas duas vertentes de 

tratamento podem ocasional um descontrole glicêmico.  

A não aderência ao tratamento pode ser ocasionada por uma série de fatores 

externos, como precariedade nos serviços de saúde dificultando o acesso do 

paciente, assistência medica inadequada, falta de acesso a medicações, além dos 

fatores referentes ao paciente como desinformação sobre a doença e seus riscos, 

tratamento medicamentoso e hábitos alimentares incorretos.  

É importante destacar que apenas as medidas farmacológicas são 

insuficientes para o adequado controle da DM, sendo necessárias intervenções que 

favoreçam o autocuidado dos indivíduos e suas famílias (DUNCAN et al., 2012).  

O controle inadequado desta doença aumenta o risco de complicações: 

cardiovasculares, renais (nefropatia diabética), oftálmicas (retinopatia diabética), 

circulatória periféricas (pé diabético) e até mais graves como cetoacidose e falência 

de órgãos podendo levar a morte.  
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O diabetes mellitus constitui um problema de saúde em todo o mundo por sua 

crescente incidência e prevalência, está associada a elevada morbidade e 

mortalidade devido às complicações que surgem em seu curso (SAMPAIO, 2010). 

A prevenção e controle da DM no Brasil é um desafio. A implantação da ESF 

trouxe um ganho significativo na abordagem dessa patologia. No entanto, a 

minimização dos fatores de risco ainda é algo a ser trabalhado de maneira 

interdisciplinar (SAMPAIO, 2010).  

 
Figura 1 – Árvore explicativa do problema Diabetes Mellitus com mau controle 
glicêmico 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Segundo Campos, Faria e Santos (2010), o nó crítico é um tipo de causa que 

pode ser solucionada pela equipe, capaz de impactar problema principal e 

efetivamente transformá-lo. Abaixo listamos os nós críticos selecionados pela 

Equipe:  

• Informação sobre a doença, tratamento e complicações. 

• Hábitos alimentares inadequados. 



29 
 

  

• Sedentarismo e Obesidade. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Diabetes 
Mellitus com mau controle glicêmico”, na população sob responsabilidade da Equipe 
de Saúde da Família 38, do município de Marabá, estado do Pará. 

Nó crítico 1 
Informação sobre a doença, tratamento e complicações. 

Operações 
Aumentar o nível de informação sobre a diabetes mellitus, 
sobre o tratamento correto e as complicações da doença.   

Projeto Mais Saber 

Resultados 
esperados 

População mais informada sobre o que é a doença, seus 
fatores de risco e suas complicações. Uso correto da 
medicação. 

Produtos 
esperados 

Campanhas educativas quinzenais na Unidade de saúde com 
avaliação do conhecimento dos pacientes. Capacidade de 
transmitir a informação para comunidade.  

Recursos 
necessários 

- Econômicos: Para recursos audiovisuais, folhetos e material 
didático. 
- Organizacionais: Auditório do posto, profissional capacitado, 
Datashow. 
- Cognitivos: Conhecimento sobre Diabetes mellitus e métodos 
de ensino. 

- Político: Articulação intersetorial e mobilização social. 

Recursos críticos 
- Econômicos: Para recursos audiovisuais, folhetos e material 
didático. 

- Organizacionais: Auditório do posto, profissional capacitado, 
Datashow. 

Controle dos 
recursos críticos 

- Secretário Municipal de Saúde. 
- Diretor da Atenção Básica. 

Todos Favoráveis. 

Ações 
estratégicas 

Apresentar o projeto ao Secretário Municipal de Saúde e ao 
Diretor da atenção básica. 

Estimular a população mostrando os benefícios do projeto. 

Prazo Início em 2 meses e término em 8 meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica Clinica geral. 

Enfermeiro. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Monitorar mensalmente o conhecimento do paciente a cerca da 
doença; Após 4 meses realizar correções necessárias da 
metodologia de ensino e aprendizagem e estipular novo prazo. 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Diabetes 
Mellitus com mau controle glicêmico”, na população sob responsabilidade da Equipe 
de Saúde da Família 38, do município de Marabá, estado do Pará. 

Nó crítico 2 
Hábitos alimentares inadequados. 

Operações  
Alimentação hipoglicêmica e saudável. 

Projeto 
Viver melhor  

Resultados 
esperados 

Alimentação hipoglicêmica, balanceada e saudável. 

Produtos esperados Reuniões quinzenais para orientação dos pacientes e ACS 
sobre a alimentação adequada com a presença do 
Nutricionista. Informações sobre os melhores alimentos, 
sobre aqueles que precisam ser evitados ou reduzidos, 
apresentando formas de possíveis de substituição destes 
na dieta. 

Recursos 
necessários 

- Econômicos: Para recursos audiovisuais e folhetos 
explicativos. 
- Organizacionais: Auditório, Nutricionista. 
- Cognitivos: Conhecimento sobre o tema e dieta adequada. 

- Político: Mobilização social e articulação intersetorial. 

Recursos críticos 
- Econômicos: Para recursos audiovisuais e folhetos 
explicativos. 

- Organizacionais: Auditório, Nutricionista. 

Controle dos 
recursos críticos 

- Secretário Municipal de Saúde. 

Favorável. 

Ações estratégicas 
Apresentar o projeto ao Secretário Municipal de Saúde. 

Estimular a população mostrando os benefícios do projeto. 

Prazo Inicio em 2 meses e término em 6 com reuniões mensais 
com Nutricionista e  Enfermeiro. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Nutricionista. 

Enfermeiro. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Monitorar mensalmente através de relato de grupo e 
aferição do peso a adesão do paciente as mudanças de 
hábitos alimentares.  Após 4 meses realizar correções 
necessárias da metodologia de ensino e aprendizagem e 
estipular novo prazo. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Diabetes 
Mellitus com mau controle glicêmico”, na população sob responsabilidade da Equipe 
de Saúde da Família 38, do município de Marabá, estado do Pará. 

Nó crítico 3 
Sedentarismo e Obesidade. 

Operações  
Modificar hábitos e estilos de vida. 

Projeto 
Mais saúde. 

Resultados 
esperados 

Prática de exercício físicos em no mínimo 30% dos 
diabéticos. IMC alvo: 18,5 até 24,9. 

Circunferência abdominal alvo: < 88 para mulheres e < 102 
para homens. 

Produtos esperados Caminhada com programação de rotina diária. Campanhas 
educativas quinzenais sobre a importância da física e dieta 
balanceada. Presença do educador físico para instrução 
dos pacientes. 

Recursos 
necessários 

- Econômicos: Material necessário para pratica física. 
- Organizacionais: Praça, auditório, educador físico, 
organização das caminhadas. 
- Cognitivos: Conhecimento teórico e prático sobre o 
assunto. 

- Político: Mobilização social e articulação intersetorial. 

Recursos críticos 
- Econômicos: Material necessário para prática física. 

- Organizacionais: Praça, auditório, educador físico, 
organização das caminhadas. 

Controle dos 
recursos críticos 

- Secretário Municipal de Saúde e Cultura. 
- Diretor da Atenção Básica. 

- Associações de bairros. 

Todos Favoráveis. 

Ações estratégicas 
Apresentar o projeto ao Secretário Municipal de Saúde, ao 
Diretor da atenção básica e aos presidentes das 
associações de bairro. 

Apoio das associações. Estimular a população mostrando 
os benefícios do projeto. 

Prazo 
Inicio em 2 meses, com término em 12 meses. Reavaliação 
mensal.  Atingir IMC e CA alvo em no máximo 12 meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Educador físico. 

Equipe de Saúde da Família. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

Monitorar mensalmente através de relato de grupo e 
aferição do IMC e CA a adesão do paciente. Após 4 meses 
realizar correções necessárias da metodologia de ensino e 
aprendizagem e estipular novo prazo. 



32 
 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O diabetes mellitus constitui condição crônica de alta prevalência, morbidade 

e mortalidade no Brasil e no mundo. Assim, conhecer a área e a sua realidade é 

essencial para estruturar o sistema de saúde.  

Quando ocorre o descontrole dos níveis glicêmicos, o paciente apresenta 

maior risco de complicações e incapacidades. Para um plano terapêutico efetivo, 

evidencia-se a necessidade de várias intervenções, as quais compreendem medidas 

farmacológicas e não farmacológicas, com necessidade de mudanças no estilo de 

vida, com prática de exercícios físicos regulares, controle da alimentação, uso 

correto da medicação e acompanhamento médico continuo.  

A partir da proposta de intervenção para controle adequado dos níveis 

glicêmicos em pacientes diabéticos, pretende-se criar novos hábitos com 

consequente melhora da qualidade de vida. Com a determinação de nós críticos foi 

possível trabalhar os problemas separadamente buscando a maior eficácia em sua 

solução. Para tanto é fundamental que se acompanhe cada etapa do processo e os 

resultados das ações implantadas, garantido assim a qualidade do trabalho.  

Neste sentido, o trabalho em equipe deve promover mudanças 

comportamentais adaptadas aos objetivos, ao contexto sociocultural e ao estilo de 

vida dos usuários com diabetes mellitus. 

Enfatiza-se que o conhecimento sobre a doença é essencial para o manejo 

apropriado da condição crônica, assim os profissionais de saúde podem ajudar os 

indivíduos na gestão dos fatores de risco envolvidos, instrumentalizando-os para o 

adequado autocuidado.  
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