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RESUMO 

 

           Diabetes Mellitus (DM) tornou-se um problema de saúde em todo o mundo por sua crescente 

incidência e prevalência, e é associada à elevada morbidade e mortalidade devido às complicações. Na 

Unidade Básica de Saúde Wilson Nunes Martins Filho do município Vila Nova de Piauí foi observado um 

crescente número de pacientes com Diabete Mellitus e as maiorias apresentam estilos de vida não 

saudáveis e pouca aderência a o tratamento por isso se decidiu realizar um estudo de Intervenção 

Educativa, serão estudados pacientes com Diabetes Mellitus cadastrados em nossa unidade, no período 

compreendido de outubro do 2017 a junho do 2018. Objetivo geral desenvolver uma intervenção educativa 

sobre a diabetes mellitus na Unidade Básica de Saúde (UBS) Wilson Nunes Martins Filho do município Vila 

Nova do Piauí. Objetivos específicos identificar o número de moradores com Diabetes Mellitus em nossa 

área de abrangência. Caracterizar os participantes do estudo em quanto à os indicadores 

sociodemográficos. Identificar o grau de conhecimento dos pacientes sobre a doença. Desenvolver ações 

educativas sobre diabetes mellitus para os pacientes diabéticos do município. A amostra será constituída 

por 30 pessoas, que concordarem em participar do estudo de forma voluntária, após lerem e assinarem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Será aplicado um questionário com variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo, estado civil, escolaridade, ocupação, renda familiar, número de membros 

da família); clínicas (tempo da doença, comorbidades, antecedentes familiares, fatores de risco, 

complicações crônicas, tratamento e participação prévia em grupos de educação em diabetes, peso 

corporal, altura, índice de massa corporal, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, 

circunferência abdominal) e laboratoriais (glicemia plasmática de jejum, glicemia pós-prandial, colesterol 

total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicérides e hemoglobina glicosilada). Será utilizado o DKN-A
 
que é 

um questionário auto aplicado com 15 itens de respostas de múltipla escolha acerca de diferentes aspectos 

relacionados ao conhecimento geral do diabetes. Através da realização desse estudo buscamos obter 

resultado positivos que demostrem melhora da qualidade de vida do paciente diabético residente na nossa 

área de abrangência, mediante a construção de um plano de intervenção para promover e oferecer 

orientações para modificação do estilo de vida, riscos, complicações e tratamento de sua doença. Mediante 

aplicação de questionário conheceremos as necessidades dos pacientes e assim atuar nas questões 

negativas. 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Educação em Saúde, promoção e prevenção. 

 

  



ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus is a health problem worldwide, due to its increasing incidence and prevalence, and is 

associated with high morbidity and mortality due to its complications. In the Wilson Nunes Martins Filho basic 

health unit the municipality Vila Nova de Piauí, there was an increase in patients with diabetes mellitus and 

the majority presented unhealthy lifestyle and poor adherence to treatment, so it was decided to conduct an 

educational intervention study, patients registered in our unit will be studied in the period from October 2017 

to June 2018.Geral objective to develop an educational intervention on Diabetes Mellitus in the Wilson Martin 

Filho basic health unit in de municipality of Vila Nova from Piauí. Specific objectives to identify the number of 

residents with Diabetes Mellitus in our work area. Characterize the study participants in terms of 

sociodemographic indicators. Identify the degree of knowledge of patients abaut the disease. To develop 

educational actions on diabetes mellitus for the diabetic patients of the municipality. The sample will be 

constituted by 30 people, who agree to participate in the study voluntarily, after reading and signing the 

informed consent. A questionnaire will be applied with socio demographic variables (age, sex, marital status, 

schooling, occupation, family percápita, number of family member); clinics (time of illness, comorbidity, family 

history, risk factors chronic complications, treatment and previous participation in diabetes education groups, 

body weight height, body mass index, systolic and diastolic blood pressure, abdominal circumference and 

laboratory (glycemia in fasting  and post pandrial ,total and fractionated cholesterol ,glycosylated 

hemoglobin).The  DKN- A will be used , which is a self-administered questionnaire with 15 items of answers 

with multiple options related to the general knowledge of diabetes .Through the completion of this study we 

seek to obtain positive results that demonstrate improvements in the quality of life diabetic patients residing 

in our work area, by building an intervention plan to promote and offer guidance for modifying lifestyle, risk 

factors, complications and treatment of their disease. By applying a questionnaire known as the needs of 

patients and thus acts on the negative issues. 

Keywords: diabetes mellitus, health education, promotion and prevention. 

 

*Observação: Efetuar a busca das palavras-chaves no site: http://decs.bvs.br/ (DeCS - Descritores em 

Saúde).  
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INTRODUCAO 

 

    Diabetes Mellitus (DM) tornou-se um problema de saúde em todo o mundo por sua crescente incidência e 

prevalência, e é associada à elevada morbidade e mortalidade devido às complicações que surgem em seu 

curso
 (CAMPOS ,2015). 

     Quando não é tratada adequadamente podem ocorrer complicações como ataque cardíaco, acidente 

vascular cerebral, insuficiência renal, problemas na visão, amputação de partes de membros e lesões de 

difícil cicatrização (DIABETES MELLITUS. In: WIKIPÉDIA
  
2016). 

     Uma vez que o DM exige do indivíduo um manejo eficaz de atividades de autocuidado, é necessário que 

os profissionais da área da saúde ao realizar seu plano de cuidados considerem aspectos individuais do 

paciente, a fim de que juntamente com ele consiga encontrar, por meio de avaliação criteriosa do 

comportamento, medidas adequadas para promover sua saúde.  

     Dessa forma, para alcançar um potencial elevado de saúde, por meio do estimulo da adoção de hábitos 

saudáveis, devem-se considerar fatores pessoais de origem interna ou externa dos indivíduos, tais como o 

comportamento em situações de saúde-doença, percepções acerca da situação vivenciada ou mesmo o 

autocontrole sobre suas vidas (FALCÂO ,2008). 

    Na antiga Índia, por volta de 500 anos antes da era cristã, o indiano Susruta diagnosticou o diabetes 

mellitus em seus pacientes. Apolônio de Memphis (250 ac) foi o primeiro a usar a palavra “diabetes”. A 

Areteu da Capadócia (150 d.C.) deve-se a primeira descrição completa do diabetes. A doença, entretanto, 

só foi reconhecida como entidade clínica em 1812, ano da publicação do primeiro número do The New 

Englan Jornal off medicine, a revista medica mais lida pelos médicos de hoje (PROGRAMA de Saúde da 

Família,2015).
 

   A Internacional Diabetes Federation (IDF) divulgou números atualizados de casos de diabetes no mundo. 

São 285 milhões de pessoas, e o Brasil está em quinto lugar, com 7,6 milhões de casos. As estatísticas 

publicadas pela IDF mostram que o número de pessoas afetadas continua a crescer. Os dados mostram 

que se não forem tomadas providências para modificar a trajetória da epidemia, a contagem poderá chegar 

a 440 milhões de pessoas em 2030. Segundo as estatísticas o diabetes afeta hoje cerca de 7% da 

população mundial. As regiões com os maiores porcentuais de incidência são América do Norte (10.2 % da 

população adulta), seguida do Oriente Médio e do Norte da África (9,3 %) (INTERNATIONAL Diabetes 

Federation,2013). Esta doença está entre os mais sérios problemas de saúde devido à alta morbidade com 

incapacitações, mortalidade prematura e custos públicos envolvidos em seu tratamento e complicações 

(RISÉRUS U, Willett WC, Hu FB ,2009). Infelizmente, cerca da metade das pessoas com diabetes mellitus 

desconhecem que são portadoras.
 

     Em três anos, o número de brasileiros diagnosticados com a doença cresceu 76 %. A falta de 

informações sobre os fatores que desencadeiam o problema e hábitos de vida poucos saudáveis estão 

entre as razões desse aumento, os hábitos alimentares inadequados, a falta de atividade física e o 

tabagismo estão fazendo aumentar em proporções epidêmica a doença no Brasil
  

(HERDER, C; Roden, M ,2011 

Jun.). 

     No Brasil o diabetes é mais comum em mulheres que em homes. O Ministério da Saúde divulgou em 

uma pesquisa o total de pessoas com a doença cresceu 40 % entre 2006 e 2012, segundo a pesquisa, 75% 

dos pacientes que têm a doença estão acima do peso. 

     A capital com maior percentual de diabéticos era São Paulo (9,3 %), seguido de Curitiba (8,4%). Os 

menores índices estavam em Macapá e Manaus (4,9%)
  
(VIJAN, S March. 2010). 



     A educação em saúde é um dos pilares da promoção do autocuidado em DM, deve ser uma atividade 

planejada, objetivando criar condições para produzir mudanças de comportamentos em relação à saúde
 

(WORDL Health Organization, 2015) 

     Prestar assistência ao paciente portador de uma doença crônica torna-se um desafio, pois além de 

contar com o apoio do setor de saúde, requer também a participação da família e do indivíduo, atuando este 

como ator na busca de realizar completamente seu potencial para a saúde através de estratégia para a 

melhoria das condições de saúde, compreendendo um processo de capacitação da comunidade para a 

melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo participação e controle desse processo
 
(AMERICAN 

Diabetes, Association ,2012). 

     Na Unidade Básica de Saúde Wilson Nunes Martins Filho do município Vila Nova do Piauí foi observado 

um crescente número de pacientes com Diabete Mellitus e a maioria apresentam estilos de vida pouco 

saudáveis e pouca adesão ao tratamento o qual a opinião do autor está condicionada pelo 

desconhecimento da enfermidade, dessa forma, faz-se necessário o aperfeiçoamento a respeito da 

enfermidade e com isso, a modificação do estilo de vida. Por esse motivo, considero essa investigação de 

relevância científica. 

    O diabetes mellitus ocupa lugar de destaque no contexto epidemiológico, que tem resultado numa 

predominância dos agravos crônicos não transmissíveis como principal causa de morbimortalidade na 

população. O presente projeto de intervenção e terá como propósito elevar os conhecimentos e a 

conscientização da população e professionais de saúde sobre a importância de fazer mudanças dos estilos 

de vida e tratamento correto, para, dessa forma, melhorar a qualidade de vida da população. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA: 

 

        Trata-se de um estudo de Intervenção, de carácter educativo, que será realizado com portadores de 

Diabetes Mellitus no município de Vila Nova de Piaui. 

 Cenário da Intervenção 

        Este estudo será realizado na UBS: Wilson Nunes Martins Filho do município Vila Nova de Piauí, no 

período compreendido de outubro do 2017 junho do 2018. 

 Sujeitos da Intervenção. 

      Pessoas que se encontra na faixa etária adulta, portadores de Diabetes Mellitus, cadastrados na 

Unidade Básica de Saúde Wilson Nunes Martins Filho que está vinculada ao Sistema Único de Saúde 

(SUS). A amostra será constituída por 30 pessoas, que concordarem em participar do estudo de forma 

voluntária, após lerem e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

    Como critérios de inclusão serão estudados pacientes com DM tipo 2, com idades entre 18 a 59 anos, 

ambos os gêneros, capazes de responder verbalmente ou pela escrita um questionário. 

     Serão excluídas as mulheres com diagnóstico de diabetes gestacional. 

 Estratégias e Ações. 

       Será aplicado um questionário com variáveis sociodemográficas (idade, sexo, estado civil, escolaridade, 

ocupação, renda familiar, número de membros da família); clínicas (tempo da doença, comorbidades, 

antecedentes familiares, fatores de risco, complicações crônicas, tratamento e participação prévia em 

grupos de educação em diabetes, peso corporal, altura, índice de massa corporal, pressão arterial sistólica, 

pressão arterial diastólica, circunferência abdominal) e laboratoriais (glicemia plasmática de jejum, glicemia 

pós-prandial, colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicérides e hemoglobina glicosilada). Esse 

instrumento contém 20 questões fechadas e semi-abertas. 

     Será utilizado o DKN-A
 
que é um questionário auto-aplicado com 15 itens de respostas de múltipla 

escolha acerca de diferentes aspectos relacionados ao conhecimento geral do diabetes. Apresenta cinco 

amplas categorias: fisiologia básica, incluindo a ação da insulina; hipoglicemia; grupos de alimentos e suas 

substituições; gerenciamento do diabetes na intercorrência de alguma outra doença, e princípios gerais dos 

cuidados da doença. A escala de medida é de 0-15 e cada item é aferido com escore um para resposta 

correta e zero para incorreta. Os itens de um a 12 requerem uma única resposta correta. Para os itens de 

13 a 15 somente algumas respostas são corretas e todas devem ser conferidas para obter o escore um. Um 

escore maior que oito indica conhecimento sobre o diabetes. 

      A aplicação dos instrumentos será realizada pelo próprio pesquisador no momento da consulta em 

ambiente calmo e tranquilo. Após a aplicação do instrumento será verificado o grau de conhecimento do 

paciente sobre a doença e o mesmo será encaminhado ao Curso Básico de Diabetes Mellitus. 

     O curso Básico sobre (DM) consiste em abordagem geral sobre a patologia, epidemiologia, tratamento, 

adesão ao tratamento, complicações e qualidade de vida, o curso será realizado em salas na própria UBS 

de forma dinâmica e com duração máxima de 60 minutos, uma vez por semana por 4 meses. 

Se realizaram programas de atividades educativas com a participação dos pacientes. Serão utilizadas 

técnicas participativas como exposição, apresentação, vídeos debates e outros. 

 Avaliação e Monitoramento. 

      Após o período de 4 semanas o questionário DKN-A será aplicado novamente e os dados serão 

comparados para saber a eficácia da orientação. 



      Quanto a Medida de Adesão ao Tratamento as respostas serão obtidas por meio de escala ordinal de 

seis pontos. Para análise dos escores será considerado aderente o paciente que obtiver valor maior ou igual 

a cinco pontos e não aderente, menor que cinco. 

      Para análise da frequência do consumo alimentar, serão considerados como aqueles que aderiram os 

pacientes que atenderam a pelo menos três das seis recomendações nutricionais preconizadas pela 

Sociedade Brasileira de Diabetes, ou seja, consumo de carboidratos totais, fibra alimentar e fracionamento 

das refeições. 

      Para a análise da frequência de Atividade Física, serão considerados aderentes aqueles classificados 

nas categorias moderadamente ativo e muito ativo, e não aderente, aqueles inclusos nas categorias 

sedentário e insufi- cientemente ativo. 

      Para análise dos valores do índice de massa corpórea, circunferência abdominal e exames laboratoriais 

serão adotadas as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Sociedade Brasileira de 

Diabetes. 

      Os dados serão tabulados em planilhas de Excel, além das aplicações de testes estatísticos necessários 

para compreensão dos dados. 

      O desenvolvimento do estudo irá respeitar os princípios de ética em pesquisa envolvendo seres 

humanos. 

 

 

Cronograma de atividades: 

 

CRONOGRAMA Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18 Ago/18 Set/18 Oct/18 Nov/18 Dez/18 

Revisão da 

literatura 

X X X X X X X X  

Seleção dos 

pacientes 

 

  X       

Ampliação dos 

questionários  

 

   X X     

Realização das 

atividades 

educativas com os 

pacientes 

    X X X X  

Avaliação das 

atividades 

realizadas  

       X  

Entrega do trabalho 

final 

        X 

Socialização do 

trabalho 

        X 

                      

 



PLANO OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação problema OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS 

Na análise situacional 

foi verificado , que na 

maioria dos pacientes 

diabéticos não 

estavam controlados e 

não procuram a 

consulta de forma 

regular a pesar das 

complicações da 

doença . 

Identificar o número de 

moradores com 

Diabetes Mellitus em 

nossa área de 

abrangência. 

 Caracterizar os 

participantes do estudo 

em quanto à os 

indicadores 

sociodemográficos. 

  

1 mês Assim, pretendo, a partir 

dessa investigação, 

desenvolver uma 

intervenção educativa na 

Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Wilson Nunes 

Martins Filho. 

 

Dr. Roberto Enrique 

Yasell A. 

A equipe de saúde 

Observamos também   

nos atendimentos 

,pacientes  com pouco 

conhecimentos sobre  

a Diabetes Mellitus . 

Identificar o grau de 

conhecimento dos 

pacientes sobre a 

doença. 

 

2 meses Será aplicado um 

questionário com variáveis 

sociodemográficas, clínicas 

e laboratoriais da DM 

e outro  

relacionado ao 

conhecimento geral da 

doença. 

Dr. Roberto Enrique 

Yasell A. 

 

Não existe um 

seguimento adequado  

dos pacientes 

Diabéticos, baseados 

em estratégias de 

ações 

educativas(prevenção 

e promoção  de saúde 

) 

Desenvolver ações 

educativas sobre 

diabetes mellitus para 

os pacientes diabéticos 

do município. 

 

4 meses Oferecer conhecimento 

adequado a os pacientes 

em abordagem geral sobre 

a patologia, utilizando 

técnicas como 

apresentação ,exposição, 

vídeos debates etc. 

Dr. Roberto Enrique 

Yasell A. 

A equipe de saúde. 



CONCLUSAO: 

 

Resultados esperados: 

 

      Através da realização deste estudo espero obter resultados positivos que demostrem melhora da 

qualidade de vida do paciente diabético residente na nossa área de abrangência, mediante a construção de 

um plano de intervenção para promover e oferecer orientações para modificação do estilo de vida, riscos, 

complicações e tratamento de sua doença. Mediante aplicação de questionário conheceremos as 

necessidades dos pacientes e assim agir nas questões negativas. 

 A DM é uma doença que está a cada dia  mais frequente na  área de atuação da estratégia saúde 

da família ,dessa forma  otimizar o acompanhamento destes pacientes através de uma  a assistência 

integral de qualidade  aos pacientes  com Diabetes Mellitus, promover a união da equipe e o fortalecimento 

de políticas públicas com ações educativas para  promoção e prevenção de riscos e complicações  da DM  

é fundamental para adquirir resultados eficazes de controle e melhora da qualidade de vida dos pacientes. 

Espera-se proporcionar aos pacientes diabéticos um melhor controle desse agravo a saúde, 

estimular hábitos de vida saudáveis incluindo alimentação e atividades física e   capacitar os pacientes 

sobre o tema para serem   multiplicadores dessas informações na comunidade e assim reduzir os fatores de 

riscos e a morbimortalidade destas doenças na população.  

     Deixar uma proposta deste estilo de trabalho de forma permanente na Unidade Básica de saúde, e 

assim, buscar melhorar a acessibilidade aos serviços de diagnóstico e de atendimento médico. Organizando 

o serviço de modo a priorizar o cuidado dos diabéticos, fortalecer a identificação precoce de fatores de 

riscos associados a morbimortalidade e prevenção da patologia na comunidade, bem como melhorar a 

qualidade do atendimento, ofertar um cuidado visando a integralidade e reduzir a morbidade e mortalidade 

por complicações da Diabetes. 

      Ao desenvolver palestras educativas sobre os fatores de riscos da Diabetes Mellitus e promover a 

prática de hábitos de vida saudáveis (redução da ingestão de bebidas alcoólicas, do tabagismo e do peso 

corporal) sensibilizaremos à população sobre a temática e no futuro diminuiremos a incidência dessas 

doenças na população.   

Dessa forma acredita-se que, a partir dos conhecimentos e discussões sobre este tema e a 

implantação das ações propostas neste trabalho é esperado que os pacientes diabéticos tenham um 

aumento do nível de conhecimento sobre a doença, suas complicações e qualidade de vida trazendo 

benefícios através das orientações para um convívio melhor com a doença assim como contribuir para 

redução dos gastos para o sistema de saúde. 
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