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INTRODUÇÃO

 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente de falta de insulina
e/ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente suas funções, o que resulta em
hiperglicemia crônica, frequentemente acompanhada de dislipidemia, hipertensão arterial e
disfunção endotelial. É um problema mundial de saúde pública e uma das principais síndromes
crônicas que afetam a humanidade, independentemente das condições socioeconômicas, status e
localização geográfica (LANDIM, 2009).

Segundo o MS através do Caderno de Atenção Básica sobre DM, a doença é definida como: [...] um
grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e
insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Pode
resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos, por
exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação da insulina,
distúrbios da secreção da insulina, entre outros (BRASIL. Ministério da Saúde, 2006).

Para Brasil (2006) o rápido crescimento do diabetes em países pobres e em desenvolvimento, traz um
impacto muito negativo, devido à morbimortalidade precoce de pessoas em plena vida produtiva . Quanto às
estatísticas do diabetes no Brasil, dados recentes levantados pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD),
afirmou que hoje no Brasil o Diabetes se apresenta como a sexta causa mais freqüente de internação
hospitalar e contribui de forma significativa (30% a 50%) para outras causas como Cardiopatia Isquêmica,
Insuficiência Cardíaca, Colecistopatias, Acidente Vascular Encefálico e Hipertensão Arterial Sistêmica,
sendo que as hospitalizações ocorrem pelas descompensações agudas, advindas do controle inadequado da
doença e de complicações oculares (cegueira), renais (insuficiência renal), neurológicas e vasculares
(amputações de membros inferiores), o que enfatiza a necessidade de um acompanhamento para o controle
adequado dos níveis glicêmicos e pressóricos e prevenção das complicações e/ou seqüelas (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE DIABETES, 2012).

            No Brasil, as cidades das regiões Sul e Sudeste, consideradas de maior desenvolvimento econômico
do país, apresentam maiores prevalências de diabetes mellitus e de tolerância à glicose diminuída. Os
principais fatores associados à maior prevalência do diabetes no Brasil foram a obesidade, o envelhecimento
populacional e história familiar de diabetes (MALERBI,1992).

Tendo em referencia a área onde encontro me trabalhando, o trabalho com estes pacientes vem sendo dum
jeito preventivo a fim de melhorar as suas qualidades de vida, exemplo o é o Programa Docinho que orienta
jovens e familiares sobre diabetes em Guarujá, desenvolvido pelo endocrinologista Marcelo Masteguim
(SILVA,2016).

    A justificativa para a realização deste trabalho foi à quantidade de pacientes que foram atendidos em
consulta marcada de hiperdia, em visita domiciliar e em consultas de acolhimento que apresentavam
descompensação da doença ou presença dalgum agravo da mesma. Considerando que tanto o próprio
paciente quanto os familiares podem contribuir para o cuidado desta doença crônica e, dessa maneira,
prevenir e/ou diminuir as complicações dela decorrentes, vai se realizar o presente estudo com o objetivo de

http://www.jornaldaorla.com.br/noticias/24908-programa-orienta-jovens-e-familiares-sobre-diabetes-em-guaruja/(05/05/2016)


melhorar a problemática do portador de diabetes mellitus no contexto pessoal e familiar, em quanto ao
conhecimento e controle metabólico da doença.

 2 – OBJETIVOS

2.1 Objetivos gerais

 Contribuir para melhorar a adesão ao tratamento em pacientes diabéticos, atendidos na UBS Vila Alice do
município Guarujá/SP.

 

2.2 Objetivos específicos

1. Implementar ações para o controle de pacientes com Diabetes Mellitus na comunidade.
2. Aumentar o nível de conhecimento dos portadores de DM sobre a patologia e os agravos que os

acometem.
3. Aumentar o apoio dos familiares no manejo da doença assim como o conhecimento da mesma.

3-MÉTODO:

Local: Unidade Básica de Saúde Vila Alice. Município de Guarujá.

Público alvo: Pacientes com diagnostico de Diabetes Mellitus atendidos na Unidade.

Participantes: Profissionais  que atuam na equipe de saúde no  atendimento  destes  pacientes  em  serviços 
de atenção primária à saúde (medico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, pessoal da equipe odontológica,
ACS, equipe NASF, etc).

Ações:

1. Estratégia de  divulgação  do   projeto. Será realizado  um   seminário   semanal   de sensibilização  da 
comunidade  local  para  a importância  do controle da doença e  prevenção das suas complicações

2. Treinamento dos profissionais: Os membros da equipe participarão  de  um   treinamento   de   16  
horas,   que   terá   como   conteúdo: Epidemiologia  da Diabetes Mellitus no  Brasil  e no município
além de   aspectos  biológicos,  psicológicos  e  sociais; critérios para classificação dos pacientes;
instrumentos de diagnóstico oportuno das complicações; importância do controle metabólico dos
pacientes na prevenção das complicações.

3. Processo de implantação do projeto: Agendamento de consultas individuais para orientação sobre
como fazer um tratamento certo em cada caso e sobre os diferentes fatores de risco que podem levar à
descompensação e suas consequências assim como o apoio dos familiares na boa adesão ao
tratamento. Os pacientes deveram vir com algum membro adulto e ciente da sua família.

4. Serão realizadas reuniões mensais na Unidade de Saúde com o grupo que chamaremos ``Viver bem
com a Diabetes´´, nestas reuniões cada dia será discutido um tema diferente relacionado com a doença
em questão, os principais fatores de risco e o controle deles assim como o apoio da família no manejo
da doença, acorde ao professional selecionado para cada data:

TEMA PALESTRANTE

Acolhimento e explanação do projeto. Equipe de saúde

Orientação sobre as características da doença, complicações, seus fatores de
risco, e seu bom controle.

Medico e
enfermeiro

Exposição de experiências pessoais tanto positivas como negativas dos Medico e



membros do grupo enfermeiro

Importância do acompanhamento do Programa de Saúde da Família e da
assistência às consultas programadas na UBS.

Medico e
enfermeiro

Importância e estimulo para o uso certo da medicação, da dieta e a prática
de atividade física frequente. 

Medico e
enfermeiro

Orientação aos familiares sobre a doença, tratamento, seus fatores de risco e
fornecer ferramentas cognitivas que adiantem para ajudar a um melhor
controle metabólico dos pacientes.

Medico e
enfermeiro

Discussão analítica e global do Projeto. Confraternização Equipe de saúde

 

4-Avaliação  /  Monitoramento:

As pessoas integrantes do grupo ``Viver bem com a Diabetes´´, serão estimuladas durante as reuniões a
testemunhar seus pontos de vista, experiências vividas com o grupo, aspectos positivos e negativos
vivenciados com a intervenção, para avaliação constante da efetividade do projeto pela equipe.

Durante as reuniões semanais que são realizadas com toda a equipe de saúde da unidade, será discutido o
desenvolvimento do projeto para possíveis intervenções se necessárias. Fazendo uma pesquisa ativa com os
ACS do estado de satisfação das pessoas inseridas no grupo e que outras atividades fazer para obter um
melhor estado de satisfação deles. Outra avaliação será feita duma forma paulatina e em longo prazo nas
próximas consultas desses pacientes que deverão vir com melhor controle da doença.

 

5-Resultados esperados:

Através da atitude ativa, persistente e duradoura de toda a equipe da UBS Vila Alice, os integrantes do grupo
``Viver bem com a Diabetes´´, alcançarão o conhecimento de quais são as principais características da
doença, suas complicações, seu tratamento, seus fatores de risco e que fazer para manter lhes sobre controle,
assim como ter mais apoio dos familiares com o objetivo de obter um bom controle da doença. 
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