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RESUMO 

 

A proporção de pacientes diabéticos tem aumentado notadamente em todo o 

mundo. Isso desperta preocupações e exige medidas públicas iminentes que visem 

uma melhoria na assistência em saúde aos pacientes portadores dessa enfermidade 

crônica, incluindo o controle e a prevenção de suas complicações. Desta forma, 

objetivou-se com este trabalho ampliar a cobertura de acompanhamento aos 

diabéticos da área adstrita; realizar a busca ativa dos diabéticos da área de 

abrangência da UBS; implantar um sistema de agendamento de consultas e retornos 

periódicos para os pacientes diabéticos. Trata-se de um projeto de intervenção a ser 

realizado na Unidade Básica de Saúde Edimar Medeiros de Sousa no município de 

Cabeceiras do Piauí-PI, no qual a população alvo são os pacientes diabéticos da 

área de abrangência da referida unidade.  

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

 

The proportion of diabetic patients has increased markedly around the world. It 

arouses concerns and requires public imminent measures aimed at improving health 

care to patients with this chronic illness, including the control and prevention of its 

complications. Thus, the objective of this work to expand the coverage of monitoring 

the diabetics in the area assigned; perform the active search of diabetics in the area 

of UBS; deploy a system of scheduling appointments and periodic returns to the 

diabetic patients. It is an intervention project being conducted in basic health Unit 

Edimar Mann Shah in the municipality of Cabeceiras do Piauí, Piauí state, in which 

the target population are the diabetic patients of the service area of that unit.  

Keywords: Diabetes Mellitus. Primary Health Care . Family Health. 
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2 INTRODUÇÃO 

O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de 

etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no 

metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da 

secreção e/ou da ação da insulina. O DM vem aumentando sua importância pela sua 

crescente prevalência e habitualmente está associado à dislipidemia, à hipertensão 

arterial e à disfunção endotelial. É um problema de saúde considerado Condição 

Sensível à Atenção Primária, ou seja, evidências demonstram que o bom manejo 

deste problema ainda na Atenção Básica evita hospitalizações e mortes por 

complicações cardiovasculares e cerebrovasculares (BRASIL, 2013). 

A epidemia de diabetes mellitus (DM) está em curso, o número de pacientes 

diabéticos que era de 135 milhões em 1995 atingiu 173 milhões em 2002. 

Atualmente, estima-se que a população mundial com diabetes é da ordem de 382 

milhões de pessoas e que deverá atingir 471 milhões em 2035. Existe um aumento 

do índice de diabetes em países em desenvolvimento, o que segue a tendência de 

urbanização e mudança de estilos de vida.  No Brasil, no final da década de 1980, 

estimou-se a prevalência de DM na população adulta em 7,6%. Três dados mais 

recentes apontam para taxas mais elevadas, como 13,5%. Dados brasileiros de 

2010 mostram que as taxas de mortalidade por DM (por 100 mil habitantes) 

apresentam acentuado aumento com o progredir da idade, variando de 0,50 para a 

faixa etária de 0 a 29 anos a 213,4 para a idade de 60 anos ou mais, ou seja, um 

gradiente de 427 vezes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

De acordo com a American Diabetes Association (ADA) existem cerca de 6.2 

milhões de pessoas não diagnosticadas e cerca de 41 milhões de pessoas que 

poderiam ser consideradas pré-diabéticas (QUEIROZ et al, 2010). 

O número de indivíduos diabéticos está aumentando em virtude do 

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

prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior sobrevida de 

pacientes com DM. Quantificar a prevalência atual de DM e estimar o número de 

pessoas com diabetes no futuro é importante, pois permite planejar e alocar 

recursos de forma racional (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 
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A natureza crônica do diabetes, a gravidade de suas complicações e os meios 

necessários para controlá-las torna o DM uma doença muito onerosa não apenas 

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

Os custos diretos com DM variam entre 2,5% e 15% do orçamento anual da saúde 

de um país, dependendo de sua prevalência e do grau de complexidade do 

tratamento disponível. Estimativas do custo direto para o Brasil oscilam em torno de 

3,9 bilhões de dólares americanos, em comparação com 0,8 bilhão para a Argentina 

e 2 bilhões para o México. Estimativas recentes dos custos do tratamento 

ambulatorial dos pacientes com diabetes pelo Sistema Único de Saúde brasileiro 

são da ordem de US$ 2.108,00 por paciente, dos quais US$ 1.335,00 são relativos a 

custos diretos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

O município de Teresina, no Estado do Piauí apresenta oscilação de sua 

curva entre 1996 (63,2/100 mil) e 2005 (109,5/100 mil). O estado tem aumento da 

taxa de mortalidade por diabetes, que em 1996 foi de 23,2/100 mil e em 2005, de 

69,5/100 mil. A região Nordeste (1996 – 48,3/100 mil e 2005 – 83,8/100 mil) e o 

Brasil (1996 – 63,6/100 mil e 2005 – 78,1/100 mil) mantêm aumento constante das 

taxas no período (QUEIROZ et al, 2010). 

Em Cabeceiras do Piauí, cidade de minha atuação como médico pelo 

Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (PROVAB), a 

situação não é diferente do contexto mundial. Distante 104 km da capital Teresina e 

inserida na região de saúde dos carnaubais, o município possui área de 608,505km² 

e população em torno de 9.928 habitantes (IBGE, 2014).  

O município mantém quatro equipes de saúde da família, sendo uma equipe 

alocada na zona urbana e as demais na zona rural. O município em questão 

apresenta uma crescente de pacientes com diabetes em acompanhamento, 

variando de 232 diabéticos no ano de 2013, 246 diabéticos no ano de 2014, 

atingindo 266 pacientes acompanhados até o mês de agosto do vigente ano de 2015 

(SIAB, 2015). 

A UBS Edimar Medeiros de Sousa, zona rural do município e local da 

intervenção a que se propõe este projeto, distante 15 km da sede do município, 

possui um total de 2625 pessoas cadastradas, das quais 62 são pacientes 

diabéticos, de acordo com os dados vigentes até o mês de agosto do presente ano 

(SIAB, 2015). A ESF é composta por um médico, uma enfermeira, uma odontóloga, 
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duas técnicas de enfermagem, duas técnicas de saúde bucal e seis agentes 

comunitários. Dispomos também de uma zeladora e de um motorista para 

deslocamentos. 

A estrutura física da Unidade Básica de Saúde (UBS) é razoável, dispondo de 

uma recepção, de um consultório médico, consultório de enfermagem, consultório 

odontológico, sala de curativos, farmácia, almoxarifado, dois banheiros e cozinha. 

Os consultórios são as únicas áreas climatizadas no ambiente do posto de saúde.  

A UBS é contemplada com a equipe do Núcleo de Atenção a saúde da 

Família - NASF e com coleta de exames mensalmente. O município também dispõe 

de especialidades, consultas de ortopedia e cardiologia, uma vez por semana. As 

demais consultas são agendadas via Sistema Único da Saúde (SUS) - CERAS. O 

município não possui hospital, referenciando ao hospital regional da cidade de 

Campo Maior-PI, distante 50 km, os atendimentos de média e alta complexidade. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Após uma análise situacional detalhada da área em que trabalhamos, foi 

possível enumerar algumas falhas no processo de organização do trabalho na UBS 

Edimar Medeiros, principalmente, no que se refere às consultas continuadas e ao 

seguimento ambulatorial de doenças crônicas, das quais vamos destacar a diabetes 

mellitus. A unidade de saúde não possui a rotina de realizar agendamento de 

consultas voltadas à atenção continuada dos usuários diabéticos. Não existe um 

sistema organizado de agendamento de atendimentos para grupos de doenças 

específicas, como preveem os manuais de atenção primária propostos pelo 

Ministério da Saúde, inclusive ensinados neste curso de especialização do programa 

de provisão para médicos – PROVAB.  

Realizamos diariamente na UBS atendimentos por demanda espontânea, 

sem nenhum tipo de agendamento prévio. Atende-se a demanda espontânea todos 

os dias, e nela pescamos diariamente pacientes portadores de diabetes mellitus, 

dentre outras doenças crônicas. Culturalmente a população encontra-se habituada 

ao método obsoleto médico-curativo, deixando assim de ser beneficiada com 

palestras educativas, previamente ao início dos atendimentos, em razão da 

dificuldade de reunião de pessoas portadoras da mesma patologia no mesmo 

ambiente, num dia específico semanal. Consultas pré-agendadas e um seguimento 

ambulatorial adequado não acontecem, o que acaba por não maximizar um controle 

glicêmico efetivo, nem tampouco previne incapacidades, como amputações, 

doenças cardiovasculares, oftalmológicas, renais, dentre outras.  

Soma-se a isso o fato dos medicamentos hipoglicemiantes serem entregues 

aos portadores de diabetes, mediante apenas a apresentação da caderneta do 

hiperdia, sem uma devida atualização, ou seja, sem uma devida renovação de 

receita mediante uma consulta seriada pré-agendada.  Tal rotina impede o ajuste de 

doses de hipoglicemiantes orais, o ajuste de doses de insulinas, ou mesmo a 

substituição ou o acréscimo da insulinoterapia ao esquema de tratamento, 

dificultando assim um tratamento efetivo das hiperglicemias. A justificativa no 

município para a dificuldade de sistematização do atendimento se dá pela 

abrangência muito grande da microárea, o que torna inviável o comparecimento da 
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população ao posto de saúde, dada as distâncias longínquas de algumas 

comunidades. 

Vale ressaltar que o nível intelectual da população da zona rural, aliada às 

dificuldades geográficas impostas pela região, muitas vezes, foram responsáveis por 

um abandono do seguimento e por um tratamento sem sucesso, ou seja, sem o 

controle real das glicemias. A dificuldade de autoadministração das insulinas, ou por 

insegurança, ou por falta de instrução (na maioria pessoas que não sabem ler ou 

reconhecer números ou com déficit visual, sequela da própria doença) são 

limitações que impedem um combate enérgico à doença.   

Com base no aumento da expectativa de vida, e que o DM é mais 

frequentemente diagnosticado entre 45 e 55 anos de idade e, ainda, que é 

considerado uma das principais doenças crônicas que afetam o homem moderno, é 

fundamental que os sistemas de saúde se organizem de forma efetiva em prol de 

uma melhoria na assistência a esta população alvo, como forma, inclusive de 

melhoramento de seus indicadores de saúde. 

É notória a necessidade de uma intervenção no processo de organização do 

trabalho dentro da UBS em questão (EDIMAR MEDEIROS DE SOUSA), com o 

intuito de promover melhorias na assistência prestada à população diabética desta 

microárea. Práticas coerentes, previstas pelos manuais do Ministério da Saúde, 

devem ser incentivadas para um manejo adequado do paciente com diabetes, com a 

finalidade de ampliar a assistência e o vínculo com a comunidade. 

Considerando que as doenças cardiovasculares são a principal causa de 

óbito no Brasil e que o diabetes está diretamente relacionado com essa prevalência, 

é imprescindível um manejo mais efetivo no controle da doença a nível loco regional 

a fim de beneficiar a população acometida por essa epidemia que assola o nosso 

país, o mundo. 

A intervenção certamente trará melhorias a curto e em longo prazo não só 

para a população adstrita, como também para o sistema de saúde nas três esferas 

(municipal, estadual e nacional). 

Dada magnitude da doença, o seu acompanhamento seriado e continuado 

propiciará um controle mais efetivo das hiperglicemias, com repercussão na melhoria 
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da qualidade de vida da população, incluindo a prevenção de complicações 

catastróficas do diabetes, assim como repercutirá numa economia para o sistema de 

saúde vigente, com a diminuição de transferências em unidades móveis 

(ambulâncias municipais, SAMU), de hospitalizações e de gastos com diárias em 

UTI, dentre outros benefícios. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Geral 

 Aperfeiçoar o atendimento aos pacientes diabéticos da UBS Edimar Medeiros 

de Sousa, no município de Cabeceiras do Piauí. 

4.2 Específicos 

 Ampliar a cobertura de atendimento aos pacientes portadores de diabetes 

mellitus na UBS; 

 Realizar a busca ativa dos diabéticos da área de abrangência da UBS Edimar 

Medeiros de Sousa; 

 Implantar o sistema de agendamento de consultas periódicas individuais para 

os pacientes diabéticos; 

 Promover conscientização da importância do cuidado continuado no 

tratamento do diabetes; 

 Ensinar aos pacientes diabéticos o correto manejo das insulinas e os modos 

de aplicação, buscando assim adesão e resposta satisfatória ao tratamento;  

 Promover a conscientização do público alvo a cerca da patologia e da 

importância da assiduidade às consultas e do cuidado continuado. 
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5 METAS 

 

 Ampliar em 100% a cobertura aos pacientes diabéticos na unidade de saúde 

Edimar Medeiros de Sousa; 

 Realizar busca ativa de 100% dos diabéticos cadastrados na UBS; 

 Solicitar exames laboratoriais (glicemia de jejum, uréia, creatinina, lipidograma 

completo) a cada trimestre em 100% dos pacientes diabéticos cadastrados;  

 Encaminhar ao oftalmologista anualmente 100% dos pacientes diabéticos 

registrados na microárea prevenindo retinopatias; 

 Realizar busca ativa de 100% dos pacientes faltosos às consultas agendadas; 

 Realizar visita domiciliar a 100% dos diabéticos acamados ou com 

Incapacidades; 

 Registrar em prontuários 100% dos atendimentos realizados aos diabéticos 

cadastrados; 
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6 METODOLOGIA 

 

A metodologia que define esse plano de intervenção é fundamentada no 

Planejamento Estratégico em Saúde (PES), criada pelo professor chileno Carlos 

Matus. Segundo Matus (1996), ao considerarmos o planejamento como um 

processo identifica-se quatro momentos fundamentais: explicativo, normativo, 

estratégico e tático - operacional. No momento explicativo são identificados os 

problemas presentes em uma dada situação e observadas as oportunidades para a 

ação.  No momento normativo definiremos os objetivos, as metas, as atividades e os 

recursos necessários, correspondendo ao que deve ser feito. No momento 

estratégico são estabelecidos o desenho e os cursos de ação para que sejam 

superados os obstáculos e as dificuldades, expressando o que deve ser e o que 

pode ser feito. O momento tático é a etapa de concretização das ações. 

Os atores envolvidos no desenvolvimento deste plano de ação serão os 

profissionais de saúde da UBS Edimar Medeiros de Sousa (médico, enfermeiro, 

odontóloga, técnico em enfermagem Agente Comunitário de Saúde - ACS), 

comunidade em geral, com ênfase ao público alvo (usuários diabéticos), equipe do 

NASF, além dos gestores em saúde do município. 

O tempo para a viabilização da intervenção será de 12 semanas (3 meses). 

Inicialmente serão realizadas palestras multidisciplinares para os ACS da ESF 

Edimar Medeiros, a fim de capacitar os mesmos acerca da patologia e da 

importância da busca ativa desses pacientes portadores de diabetes. Estas 

palestras acontecerão na UBS e orientadas de acordo com as informações contidas 

nos cadernos de saúde públicas divulgados pelo Ministério da Saúde, de forma 

bastante didática e informativa. Dar-se á ênfase à implantação do sistema de 

agendamento de consultas seriadas, no qual o agente comunitário da saúde 

desempenhará um papel fundamental. Vamos propor que os agentes comunitários 

façam uma busca ativa de pacientes diabéticos e que encaminhem esses pacientes 

à UBS em data e horário pré-estabelecido com o restante da equipe.  

Pretendemos organizar um sistema de agendamento de consultas seriadas, 

pré-agendadas, semanalmente, em um único dia, onde dedicaremos atenção 

integral aos portadores de diabetes. Nessa mesma ocasião serão realizadas 
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palestras educativas ao público alvo antes do início dos atendimentos como forma 

de conscientizá-los da importância do cuidado continuado, visando assim à 

prevenção de incapacidades e às complicações do diabetes. 

As palestras serão ministradas pelo médico e enfermeira da UBS ou por 

profissionais do NASF, incluindo aí nutricionistas, fisioterapeutas, educadores 

físicos, dentre outros. 

Concomitantemente serão produzidos pelo médico com auxilio de sua equipe, 

panfletos e cartazes informativos com orientações sobre a importância do controle 

do diabetes para a população adstrita. A impressão destes materiais ficará sob a 

responsabilidade da SMS de Cabeceiras do Piauí, e a distribuição dos mesmos 

ocorrerá durante as palestras semanais na UBS, também baseadas nos cadernos 

de saúde pública do Ministério da Saúde. 

A avaliação do trabalho acontecerá através da verificação dos índices 

glicêmicos nas avaliações semanais realizadas nos diabéticos semanalmente na 

unidade básica de saúde. Haverá busca ativa na eventualidade do não 

comparecimento do diabético com consulta agendada na UBS na data combinada. 

Os dados serão registrados na caderneta do HIPERDIA personalizada e em 

prontuário que ficará na UBS para avaliação da evolução de cada paciente a cada 

consulta realizada. Ao final será realizado um comparativo da situação pré-

intervenção e pós-intervenção. 
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7 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12

Capacitacão da ESF ao atendimento do diabético X

Elaboração de material visual (panfletos e cartazes educativos) X

Busca ativa aos diabéticos na microárea X X X X X X X X X X X X

Organização do sistema de agendamento de consultas X X X X X X X X X X X X X

Atendimento Clínico aos diabéticos X X X X X X X X X X X X

Registro dos atendimentos em prontuários X X X X X X X X X X X X

Busca ativa dos diabéticos faltosos X X X X X X X X X X X X

Palestras educativas aos diabéticos X X X X X X X X X X X X

Reunião com cuidadores e familiares de diabéticos X X X X X X

Palestras educativas aos diabéticos em uso de insulinoterapia X X X X X X

Palestras com profissionais do NASF X X X X X X

Solicitação de exames complementares periódicos X X X X X X X X X X X X

Visitas domiciliares aos diabéticos incapacitados X X X X X X X X X X X X

Monitoramento da intervenção X X X X X X X X X X X X X
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8 IMPACTOS ESPERADOS 

 

A intervenção trará benefícios à população diabética, visto que possibilitará à 

mesma um acesso continuado e de mais qualidade aos serviços de saúde ofertados 

pelo Ministério da Saúde. A capacitação dos agentes comunitários, as palestras 

educativas a serem realizadas aos usuários a respeito do tema, as consultas 

seriadas pré-agendadas com retornos periódicos, a realização de exames rotineiros 

de triagem e de avaliação de complicações do diabetes, a capacitação dos 

cuidadores e familiares sobre o tratamento, os riscos de hipoglicemia, o manejo de 

insulinas, todos esses propósitos em consonância contribuirão sobremaneira para a 

melhoria da assistência a nível primário, pois possibilitará uma maior vigilância em 

saúde por parte dos profissionais da ESF, além de um maior engajamento público, 

que juntos somarão forças, repercutindo no estado de saúde dos portadores de 

diabetes da micro área. 

Esperamos com as mudanças obter pacientes com níveis glicêmicos 

desejáveis, através de um controle periódico com exames laboratoriais que devem 

investigar complicações próprias da patologia, além das consultas especializadas na 

tentativa de prevenção de incapacidades decorrentes da cronicidade do agravo. 

Buscaremos assim minimizar o número de hospitalizações ou transferências por 

complicações do diabetes, evitando gastos adicionais aos serviços de saúde 

públicos a nível secundário e terciário. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enfim, almejamos com esse projeto de intervenção uma ascensão na 

melhoria da assistência prestada aos usuários do SUS portadores de diabetes 

mellitus no município de Cabeceiras do Piauí, especificamente à população adstrita 

da UBS Edimar Medeiros de Sousa. Acreditamos que com a intervenção e com as 

implementações sugeridas, principalmente no que se refere aos atendimentos 

continuados, haja uma evolução no controle da doença e na qualidade de vida dos 

pacientes acometidos. Esperamos com as palestras educativas conseguir 

conscientizar a população da importância do conhecimento da doença, de suas 

complicações, estimulando dessa forma uma maior adesão ao tratamento 

medicamentoso, seja com hipoglicemiantes orais ou através de insulinoterapia 

diária. Acreditamos que com uma estrutura de acolhimento bem fundamentada 

vamos atrair esse grupo alvo ao posto de saúde, tornando-nos uma referência no 

município no controle e no combate às complicações precoces e tardias do diabetes. 

Acreditamos que o grande benefício à comunidade local seja a consolidação 

do acesso continuado ao serviço de saúde disponível na UBS, fato este que não 

vem acontecendo na atualidade. Todos os dias realizam-se consultas gerais, por 

demanda espontânea. O advento das consultas agendadas e da garantia de retorno 

em datas programadas, sem dúvida, trará uma enorme comodidade e segurança ao 

usuário do Sistema Único de Saúde da UBS Edimar Medeiros. Esperamos puder 

concretizar essas ações, e dessa forma, contribuir para a melhoria da acessibilidade 

aos serviços de saúde no município, assim como para a melhoria do estado de 

saúde da população adstrita. 
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