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RESUMO 

 
Este estudo teve como objeto reconhecer a atuação dos Agentes Comunitários 
de Saúde na promoção da saúde , na detecção precoce do Diabetes Mellitus 
tipo 2 e no acompanhamento de diabéticos adscritos a Unidades de Saúde da 
Família de uma área programática do Município do Rio de Janeiro. A escolha 
deste tema foi motivada pela grande morbidade e mortalidade provocada pela 
doença e também pelos baixos valores de prevalência da doença até 2007, nas 
comunidades do estudo, quando comparado com a média nacional de 1988. O 
trabalho apresenta uma revisão em relação ao tema Diabetes Mellitus, e, a 
seguir, uma discussão sobre os modelos assistenciais, as políticas públicas 
incluindo a Estratégia de Saúde da Família e o enfrentamento do Diabetes 
Mellitus. A prevenção e a detecção precoce da doença são apresentadas sob a 
ótica do Agente Comunitário de Saúde. Trata-se de um estudo de natureza 
qualitativa, e a metodologia utilizada para análise foi baseada na Análise de 
Conteúdo de Bardin. Os resultados são divididos nos seguintes temas: 
Percepções em relação à doença e aos pacientes; Processo de trabalho para o 
enfrentamento do problema e Fatores que interferem na adesão ao tratamento.  
 
Palavras chave: Diabetes Mellitus, Agente Comunitário de Saúde, Promoção 
da Saúde, Estratégia de Saúde da Família.  



ABSTRACT 
 
The subject of this study was the work of the Community Health Agent 
concerning the promotion of health, prevention of Diabetes mellitus type 2 and 
the addition of many diabetics to the Unity of Family Health in a specific area of 
Rio de Janeiro. This choice of subject was motivated by high illness and 
mortality rates caused by the disease and by its low rates of prevalence until 
2007 in the aforementioned communities in comparison to the national average 
of 1988. This work represents a revision of the subject of Diabetes mellitus and 
a discussion about the models of care, public politics, and Family Health 
Strategies with the Diabetes Mellitus. Prevention and detection of the disease 
are presented under the optics of the Community Health Agent. This study is 
concerned with the qualitative nature and the methodology used is based on the 
Analysis of Content of Bardin. The results are divided by: Perceptions regarding 
disease and the patients; Process of work to combat the problem and factors 
that interfere with the benefits of the treatment. 
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