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RESUMO 
 

O Diabetes Mellitus (DM) é considerado hoje como um dos principais problemas de 
saúde pública no mundo, representa cerca de 5,2% das causas de morte no Brasil. 
O diabetes é uma importante causa de mortalidade e morbidade em todo o mundo 
através de complicações clínicas e aumento da mortalidade por doenças 
cardiovasculares e renais.  Com o aumento do sobrepeso e obesidade, aumentou a 
preocupação a respeito de uma epidemia de diabetes no mundo, com efeitos 
nocivos para a expectativa de vida e custos no sistema de saúde. Por isso, o projeto 
tem como objetivo implantar uma estratégia de seguimento individualizado para 
pacientes portadores de Diabetes Mellitus na Unidade Básica de Saúde de Formosa 
no Município de Piripiri - Piauí, visto que as complicações crônicas e a diminuição da 
percepção na qualidade de vida são as principais queixas por parte desses 
pacientes. As atividades desenvolvidas abrangem encontros com a equipe 
multiprofissional, palestras educativas, avaliação física e consultas de rotina 
buscando melhorar a percepção da qualidade de vidas desses pacientes e reduzir 
as complicações crônicas decorrentes do não controle glicêmico. Sabe-se que o 
controle metabólico adequado pode retardar a progressão da doença e por isso, o 
desenvolvimento de estratégias individualizadas de seguimento nos serviços 
públicos de saúde para a prevenção primária de diabetes mellitus em população de 
risco são de extrema importância podendo servir como base para outros projetos de 
acompanhamento de doenças crônicas na atenção primária. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Atenção Primária à Saúde. Promoção da Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Diabetes Mellitus (DM) is considered today as one of the major public health 
problems in the world, represents about 5.2% of the causes of death in Brazil. 
Diabetes is a major cause of mortality and morbidity worldwide by clinical 
complications and increased mortality from cardiovascular and renal diseases. With 
the increase of overweight and obesity, raised concern about a diabetes epidemic in 
the world, with harmful effects on life expectancy and costs in the health system. 
Therefore, the project aims to deploy an individualized follow-up strategy for patients 
with diabetes mellitus in UBS Formosa in the municipality of Piripiri - Piauí, since the 
chronic complications and decreased perception quality of life are the main 
complaints of these patients. The activities include meetings with the multidisciplinary 
team, educational lectures, physical examination and routine consultations seeking to 
improve the perceived quality of life of patients and reduce the chronic complications 
of non glycemic control. It is known that proper metabolic control may slow the 
progression of the disease and thus the development of individualized strategies of 
follow-up in public health services for primary prevention of diabetes mellitus in the 
population at risk are of the utmost importance and can serve as a basis for other 
chronic disease monitoring projects in primary care. 
 
Keywords: Diabetes Mellitus. Primary Health Care. Health Promotion. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 TÍTULO 

 

Acompanhamento individualizado a pacientes portadores de Diabetes Mellitus 

em uma unidade de saúde no interior do Piauí: impacto na redução de complicações 

crônicas  

 

1.2 EQUIPE EXECUTORA 

 

 Brenno de Sousa Andrade (Médico) 

 Marjane Soares Ferreira (Orientadora) 

 Equipe multidisciplinar da Unidade Básica de Saúde de Formosa do Município de 

Piripiri - PI 

 

1.3 PARCERIAS INSTITUCIONAIS  

 

 Secretaria Municipal de Saúde de Piripiri - PI 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Definido como uma síndrome de etiologia múltipla o Diabetes Mellitus (DM) é 

decorrente da falta de insulina e\ou da incapacidade da insulina de exercer 

adequadamente seus efeitos (ESPIRITO SANTO et al., 2012). O diabetes é uma 

importante causa de mortalidade e morbidade em todo o mundo através de sequelas 

clínicas e aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares e renais.  Com o 

aumento do sobrepeso e obesidade, aumentou a preocupação a respeito de uma 

epidemia de diabetes no mundo, com efeitos nocivos para a expectativa de vida e 

custos no sistema de saúde (DANAEI et al., 2011). 

            Existem varios tipos diferentes de DM, que podem diferir quanto a causa, 

evolução clínica e tratamento, sendo o diabetes mellitus tipo 1 (DM1), o DM2, o 

diabetes gestacional e o diabetes associado a outras condições ou síndromes, as 

suas principais classificação (SMELTZER; BARE, 2005).  
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            No geral, o diabetes é assintomático nos estágios iniciais, o que retarda seu 

diagnóstico durante anos, aumentando o risco de complicações crônicas 

microvasculares, neuropáticas e macrovasculares, nos quais se destacam as 

doenças coronarianas, acidentes vasculares cerebrais e doenças vasculares 

periféricas, concomitante a maior probabilidade de desenvolver dislipidemia, 

hipertensão e obesidade (SANTOS et al., 2010). 

    O diabetes é um importante e crescente problema de saúde pública. Sua 

incidência e prevalência estão aumentando no mundo todo, alcançando proporções 

epidêmicas (SILVA et al., 2006). As complicações agudas do diabetes mellitus 

incluem a cetoacidose diabética, o estado hiperglicêmico hiperosmolar e a 

hipoglicemia. Essas complicações apresentam elevada letalidade, sendo 

acompanhadas de importante sintomatologia, como perda de peso coma e 

desidratação. Adicionalmente, o diabetes mal controlado favorece o 

desenvolvimento de complicações altamente incapacitantes, principalmente, pé 

diabético, cegueira e insuficiência renal crônica, impedindo as pessoas de 

continuarem realizando suas atividades diárias e laborais, acarretando alta 

ocupação de leitos e absenteísmo ao trabalho, pelas internações prolongadas e 

recorrentes (OCHOA-VIGO, et al., 2006). 

Existem dois tipos de fatores de risco para o DM, os fatores não modificaveis 

tais como: idade, historico familiar, entre outros e fatores modificaveis como 

sedentarismo, obesidade, fatores deitoterapicos, stress psicossocial podem estar 

associados a um aumento de risco para o DM (LYRA et al., 2006).  

           A educação constitui elemento fundamental no tratamento de pacientes com 

DM, sendo fundamental para a obtenção de resultados satisfatórios com o 

tratamento instituído, devendo ser um processo continuo de facilitação do 

conhecimento e de desenvolvimento de habilidades necessárias ao autocuidado  e 

ao gerenciamento do diabetes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009). 

            Frente às novas demandas sociais do Sistema Único de Saúde (SUS) e a 

reestruturação do modelo de atenção à saúde, torna-se imprescindível que doenças 

crônicas não contagiosas como o diabetes mellitus sejam tratadas em todos os 

níveis de saúde, necessitando de um olhar especial no nível de atenção básica onde 

o paciente possa ter todas as informações necessárias para que não venha a ter 

complicações decorrentes do mau controle da DM. Dessa forma, a Atenção Primária 

à Saúde (APS) vem sendo considerada o nível preferencial do SUS para coordenar 
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os cuidados a esses pacientes, tanto a Estratégia Saúde da Família (ESF) como os 

modelos tradicionais (ARTILHEIRO et al., 2014).  

 O diagnóstico correto e precoce do diabetes mellitus e as alterações da 

tolerância à glicose permitem que sejam adotadas medidas terapêuticas afim de 

retardar o aparecimento das complicações crônicas nos pacientes diagnosticados 

com diabetes (GROSS et al., 2002). Sabe-se que o controle metabólico adequado 

pode retardar a progressão da doença e por isso, o desenvolvimento de estratégias 

individualizadas de seguimento nos serviços públicos de saúde para a prevenção 

primária de diabetes mellitus em população de risco são de extrema importancia 

para o controle de incidência de DM como também para a prevenção secundária de 

suas complicações metabólicas (MELO, 2013). 

 Dessa forma, este projeto tem como objetivo implantar um seguimento 

individualizado para pacientes diabéticos visto que as complicações crônicas e a 

diminuição da percepção na qualidade de vida são as principais queixas por parte 

desses pacientes. 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

 O Diabetes Mellitus é considerado hoje como um dos principais problemas de 

saúde pública no mundo, representa cerca de 5,2% das causas de morte no Brasil 

(FREITAS; GARCIA, 2012). A prevalência crescente em diversos países e o difícil 

controle metabólico dos indivíduos com a doença justifica o estudo de estratégias 

para sua prevenção primária. O DM apresenta altos índices de morbimortalidade, 

com perda importante na qualidade de vida, além de ser uma das principais causas 

de mortalidade, insuficiência renal, cegueira, doença cardiovascular e amputação de 

membros inferiores (SILVEIRA et al., 2010).  

 As intervenções nutricionais, o controle de fatores de risco, e o 

acompanhamento por parte da equipe multidisciplinar, bem como o segmento 

supervisionado desses pacientes são fatores primordiais na redução do risco de 

desenvolvimento e progressão para complicações crônicas como insuficiencia renal 

ou retinopatia entre esses indivíduos (ASSUNÇÃO et al., 2002).  

 Considerando a grande quantidade de pacientes diabéticos na UBS de 

Formosa no Município de Piripiri - PI, e a necessidade de estabelecer um manejo 
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mais adequado para o pacientes sugiu-se a necesidade de implantação de uma 

estratégia de seguimento e controle individualizado para os pacientes portadores de 

diabetes mellitus, visto que o controle metabólico e o correto seguimento desses 

indivíduos consistem em um dos maiores desafios dos serviços de saúde pública.   

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Implantar a estratégia de seguimento e controle individualizado nos pacientes 

portadores de Diabetes Mellitus em uma unidade básica de saúde de Piripiri - PI. 

 

4.2 Específicos 

 

 Capacitar à equipe de saúde multidisciplinar visando melhor abordagem 

desses pacientes; 

 Realizar busca ativa dos pacientes que não estão aderindo de maneira eficaz 

à estratégia adotada; 

 Realizar um acompanhamento individualizado e seriado para melhorar o 

manejo dos diabéticos; 

 Avaliar o impacto do acompanhamento na qualidade de vida dos pacientes e 

redução das complicações crônicas; 

 Realizar palestras com os pacientes portadores de Diabetes Mellitus. 

 

5 METAS  

 

 Capacitar 100% da equipe multidisciplinar; 

 Reduzir em 70% as complicações crônicas decorrentes do não controle do 

diabetes mellitus; 

 Reduzir em 80% a não adesão ao acompanhamento; 

 Melhorar em 50% a qualidade de vida dos pacientes acompanhados; 

 Sensibilizar 70% dos pacientes acerca da importância do conhecimento e 

manejo da doença.  



10 
 

6 METODOLOGIA  

 

 - Implantação 

A implantação da estratégia de seguimento e controle individualizado à 

pacientes portadores de diabetes mellitus será realizada através do delineamento do 

programa de acompanhamento individualizado desses pacientes visando melhorias 

na qualidade de vida dos mesmos. O conhecimento da problemática será através da 

análise do prontuário e de entrevistas sucessivas com a equipe multidisciplinar da 

UBS, sendo coletadas e registradas as informações referentes ao diagnóstico e a 

terapêutica dos usuários em estudo. O treinamento da equipe será realizado pelo 

médico da UBS com o objetivo de melhorar o manejo dos pacientes acompanhados. 

 - Local do Estudo 

O estudo será realizado na Unidade Básica de Saúde de Formosa no 

município de Piripiri - PI. 

 - Período de Realização 

O acompanhamento será realizado no período de janeiro/2016 a junho/2016. 

 - Delineamento 

O delineamento do projeto se dará após o conhecimento das principais 

queixas e dificuldades enfrentadas pelos pacientes através de encontros com a 

equipe multidisciplinar que abordará os principais pontos para o controle glicêmico. 

Primeiramente, a equipe fará um trabalho de conscientização sobre os cuidados e 

limitações que a doença pode causar.  

 - Atividades Propostas 

 Encontros equipe multiprofissional: a realização dessa atividade visa 

esclarecer dúvidas do paciente acerca de sua patologia bem como orientá-los sobre 

a importância do controle metabólico evidenciando todos os riscos do não controle 

da glicemia. 

Palestras educativas: as palestras abordarão temas como importância da 

alimentação e adoção de hábitos saudáveis de vida que serão organizadas pela 

equipe multiprofissional com auxílio de profissionais nutricionistas e educadores 

físicos. 

Avaliação física: os pacientes terão acompanhamento do peso em relação as 

medidas de altura, idade e circunferência abdominal devido ao aumento da 

incidência de DM em pacientes idosos e com sobrepeso.  
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Consultas de rotina: o médico da UBS fará um acompanhamento periódico da 

glicemia e investigação de comorbidades relacionadas com o diabetes, além de 

avaliar a qualidade de vida dos pacientes em conjunto com a equipe 

multiprofissional. A avaliação da qualidade de vida será através de um questionário 

já validado SF-36. 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES Jan/2016 Fev/2016 Mar/2016 Abr/2016 Maio/2016 Jun/2016 

Revisão 
bibliográfica 

x x x    

Treinamento da 
equipe 

x x     

Encontros com a 
equipe 
multiprofissional 

 x x x x x 

Palestras 
educativas 

 x x x x x 

Avaliação física  x x x x x 

Consultas de rotina  x x x x x 

Análise dos 
resultados 

   x x x 

 

 

8 IMPACTOS ESPERADOS 

 

A primeira etapa do trabalho possibilitará o conhecimento sobre a extensão 

da problemática. Espera-se que o conhecimento adquirido juntamente com as 

palestras realizadas auxilie na redução das complicações crônicas decorrentes do 

não controle do DM. Almeja-se que a capacitação da equipe possibilitará a 

reeducação do estilo de vida dos pacientes contribuindo para o controle da doença e 

melhoria da qualidade de vida dos pacientes acompanhados. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho possibilitará o conhecimento aprofundado do ambiente 

socioeconômico que os pacientes estão inseridos bem como, os benefícios gerados 

com o acompanhamento à pacientes portadores de DM. Além disso, permitirá 

analisar se o acompanhamento da equipe multiprofissional foi efetiva na melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes e na redução das complicações crônicas 

decorrentes do DM. 

 Dentre as possíveis dificuldades para execução do acompanhamento 

encontra-se a carência de recursos humanos e financeiros que viabilizem a 

realização de exames para o acompanhamento do paciente portador de DM, 

dificuldade de aquisição dos medicamentos e principalmente a possibilidade de não 

adesão ao acompanhamento. Entretanto, durante a realização poderão ser 

realizados ajustes para que os objetivos sejam alcançados. 
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