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RESUMO 

 

Diabetes Mellitus é uma das principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que são a 

maior causa de morbimortalidade mundial, sendo que essa casualidade por ser combatida 

através de realizações de atividades físicas regulares. Assim, este projeto de intervenção, que 

atuará na área 301 da Unidade de Atenção Primária de Saúde do município de Fortaleza, visa 

empoderar a equipe e principalmente os pacientes diabéticos que ainda são capazes de realizar 

exercício físico sobre a importância de tal ação na melhoria da saúde individual e pública. Tal 

capacitação se dará por grupos de educação comunitária, consultas individuais e reuniões de 

equipe. Os resultados serão avaliados pela análise dos níveis glicêmicos em acompanhamento 

de rotina dos diabéticos e pelo número de pacientes com complicações incapacitantes do 

diabetes. 

 

Palavras-chave: Atividade Motora. Diabetes Mellitus. Complicações do Diabetes.  

 

  



 

 

RESUMEN/ABSTRACT 

 

Diabetes Mellitus is one of the major noncommunicable chronic diseases, which are the major 

cause of worldwide morbidity and mortality, being this chance to be combated through 

regular physical activity achievements. Thus, this intervention project, which will work in 

area 301 of the Primary Health Care Unit of the city of Fortaleza, aims to empower the team 

and especially diabetic patients who are still able to perform physical exercise on the 

importance of such action in improving the Individual and public health. Such training will be 

provided by community education groups, individual consultations and team meetings. The 

results will be evaluated by analyzing glycemic levels in routine follow-up of diabetics and by 

the number of patients with disabling complications of diabetes. 

Keywords: Motor Activity.  Diabetes Mellitus. Diabetes Complications. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O plano de intervenção se baseia no empoderamento da população adscrita pela 

equipe 301 da Unidade de Atenção Primária de Saúde (UAPS) Cesar Cals de Oliveira Filho 

do município de Fortaleza sobre a importância e benefícios da realização de atividade física 

regular.  

A equipe 301, atualmente, é composta por 01 médica, 01 enfermeira, 01 técnica em 

enfermagem, 04 ACS, 01 dentista e 01 auxiliar de saúde bucal; abrange um total de 3760 

usuários em 05 microáreas de distribuição. Dessa população, 1914 pessoas são adultos ou 

idosos (maior ou igual 20 anos) e há 82 diabéticos mellitus tipo 2, sendo que desses 05 já 

possuem amputações ou restrições graves a deambulação enquadrando-se em domiciliados ou 

acamados. A maioria dos diabéticos diagnosticados tem mais de 60 anos, corroborando com a 

literatura, porém há um numero crescente de diagnósticos em pacientes entre 40 e 60 anos.  

As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) são as maiores causas de 

mortalidade mundial e Diabetes Mellitus (DM) é uma das principais. No Brasil, há um Plano 

de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT desde 2011 que engloba ações 

visando reduzir essa mortalidade e a morbidade por tais doenças. Uma das ações desse plano 

é o estímulo a hábitos de vida saudáveis em que a prática de atividade física se inclui 

(MALTA et al, 2016).    
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A prática de atividade física nos diabéticos diminui os níveis glicêmicos, controla o 

peso, potencializa a ação da insulina, diminui níveis de pressão arterial, colesteróis e 

triglicerídeos. A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda a atividade física de intensidade 

moderada por pelo menos 150 min por semana e se possível, todos os dias da semana, com 

vistas a prevenir as complicações advindas da doença (SILVA et al, 2015). 

O DM afeta pessoas em plena vida reprodutiva causando incapacidades físicas e 

psíquicas com oneração da previdência social e aumento da pobreza e da exclusão social. No 

Brasil, estima-se que a doença se associe a um custo direto de, aproximadamente, 3,9 bilhões 

de dólares ao ano aos cofres públicos (SILVA et al, 2015). Assim, estímulo para mudanças do 

estilo de vida em pacientes com DM é indispensável, pois além de prevenir e retardar 

complicações, melhora a qualidade de vida. Os profissionais de saúde são os principais 

facilitadores desse processo devendo haver um processo contínuo educacional com 

individualizações para cada paciente (COELHO et al, 2015). 

O empoderamento da equipe 301 da UPAS e da sua população se sustenta nesses fins 

do controle da morbimortalidade do DM para menor oneração do serviço público e melhor 

qualidade de vida da população através de ações educativas em reuniões de equipe, grupos de 

educação comunitária e consultas individuais. 
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2 PROBLEMA 

Alta prevalência de complicações microvasculares em pacientes com DM que elevam 

morbimortalidade. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

Os pacientes com DM em 15 a 20 anos desenvolveram complicações microvasculares 

elevando morbimortalidade (CECILIO et al, 2015). Essas complicações trazem uma oneração do 

financiamento da saúde pelo seu alto custo do tratamento (SILVA et al, 2015).   

Além desse alto custo de tratamento de complicações, DM afeta pessoas em plena 

vida reprodutiva causando incapacidades físicas e psíquicas com oneração da previdência 

social e aumento da pobreza e da exclusão social (TURI et al, 2016; CECILIO et al, 2015). 

No Brasil, estima-se que a doença se associe a um custo direto de, aproximadamente, 

3,9 bilhões de dólares ao ano aos cofres públicos (SILVA et al, 2015).  

Um dos meios de prevenir essas consequências do DM, que vem aumentando em 

prevalência, são as estratégias para controle dos níveis glicêmicos e dos fatores condicionantes, 

que advêm do estilo de vida do indivíduo, como hábito alimentar inadequado, inatividade 

física, etilismo, tabagismo, além de comorbidades (TURI et al, 2016; CECILIO et al, 2015). 

A prática de atividade física é um dos principais fatores para controle do DM por 

melhorar a circulação, diminuir glicemia, potencializar a ação da insulina, contribuir para o 

controle do peso, da pressão arterial e dos níveis de colesterol e triglicerídeos (CECILIO et al, 

2015; SILVA et al, 2015). Fazer 150 minutos de exercício físico aeróbico por pelo menos 12 

semanas reduzem a hemoglobina glicada em 0,5% em pacientes com DM (DUARTE et al, 

2012). Já a inatividade é considerada responsável por 7% dos casos de DM e 6% das doenças 

cardíacas (TURI et al, 2015). 

Ademais esses pontos positivos dos exercícios físicos em relação ao DM, a atividade física, 

segundo a OMS, traz benefícios múltiplos: reduzir o risco de morte prematura por doença 

cardíaca, acidente vascular cerebral, câncer de cólon, câncer de mama e diabetes tipo II; 

prevenir ou reduzir a hipertensão; prevenir o ganho de peso, reduzindo o risco de obesidade; 

prevenir ou reduzir a osteoporose; promover bem-estar, reduzindo o stress, a ansiedade e a 

depressão (ROCHA et al, 2015).  

Então, a população diabética deve fazer exercícios físicos, se possível, e para isso devem ser 

estimulados principalmente mostrando os benefícios que essa prática pode acarretar. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Empoderar a população adscrita pela equipe 301 da UAPS Cesar Cals de Oliveira 

Filho sobre a importância da atividade física para diminuir a prevalência da morbimortalidade 

dos pacientes com DM e suas consequências financeiras e de qualidade de vida. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Capacitar a equipe 301 da UAPS Cesar Cals de Oliveira Filho em ações educativas 

em reuniões de equipe, principalmente os ACS. 

- Fazer que um dos temas abordados nos grupos de educação comunitária realizados 

de 15/15 dias na UAPS seja a prática de atividade física por pacientes diabéticos.  

- Prescrever e conversar de forma mais contínua sobre a prática de exercícios físicos 

por pacientes diabéticos em consultas médicas individuais. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A primeira causa de mortalidade mundial atualmente são as Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT) sendo os principais grupos: cardiovasculares, câncer, respiratórias 

crônicas e diabetes.  A Organização das Nações Unidas (ONU) visando o enfrentamento de 

tais doenças realizou em setembro de 2011 e em junho de 2014 reuniões com representantes 

mundiais para enfrentamento dessas DCNT (MALTA et al, 2016; RIBEIRO et al, 2016; 

ROCHA et al, 2015).  

Essa alta casualidade de mortes por DCNT pode ser atribuída ao envelhecimento da 

população, pois tais doenças são bem mais prevalentes em pessoas de 60 anos ou mais, e ao 

desenvolvimento econômico e urbanização que desencadeiam mudanças importantes no estilo 

de vida das pessoas, marcado pela presença de sedentarismo e obesidade.  A maior 

prevalência ocasiona maior mortalidade prematura e incapacidade funcional da população 

(SZWARCWALDL et al, 2015; CECILIO et al, 2015).  

O Brasil tem 72% como causa contribuível de morte as DCNT (RIBEIRO et al, 

2016; SZWARCWALDL et al, 2015) e desde 2011 possui um Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das DCNT no Brasil com metas a serem cumpridas até 2022 que 

engloba as principais DCNT e seus fatores modificáveis com três eixos de ações: Vigilância, 

Informação, Avaliação e Monitoramento; Promoção de Saúde; e Cuidado Integral. Como 

parte do primeiro eixo citado de ação, tem-se o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas não Transmissíveis por Inquérito Telefônico que evidenciou 

um aumento do número de diagnósticos médicos de diabetes e de obesidade ou sobrepeso. Na 

Promoção de saúde, tem-se a Academia de Saúde que é um espaço físico para estimular 

hábitos de vida saudável, como alimentação e atividade física, e tal fim já foi constatado em 

estudo realizado em Pernambuco com maior impacto em populações mais pobres, mulheres e 

idosos, apesar de o nível de adesão ser bem abaixo do que esperado (MALTA et al, 2016; 

SZWARCWALDL et al, 2015). Os brasileiros preferem cessar hábitos que lhe são 

prejudiciais do que fazer novos que lhe trarão benefícios (SZWARCWALDL et al, 2015).  

A atividade física pode ser definida como qualquer movimento corporal produzido 

pela musculatura esquelética que requer gasto de energia acima dos níveis de repouso 

(FREIREL et al, 2014); já a prática de atividade física pode ser definida como a realização de 

150 minutos ou mais por semana de exercícios leve ou moderado ou 75 minutos ou mais por 

semana de exercícios vigorosos (SZWARCWALDL et al, 2015). Estudos realizados no 
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nordeste e sudoeste brasileiro apontam que apenas 13% dos adultos praticam 30 minutos de 

atividade uma vez por semana e 3,3% fazem 30 minutos por dia em cinco dias da semana 

(ROCHA et al, 2015). 

 Segundo a OMS, essa prática traz benefícios múltiplos: reduzir o risco de morte 

prematura por doença cardíaca, acidente vascular cerebral, câncer de cólon, câncer de mama e 

diabetes tipo II; prevenir ou reduzir a hipertensão; prevenir o ganho de peso, reduzindo o risco 

de obesidade; prevenir ou reduzir a osteoporose; promover bem-estar, reduzindo o stress, a 

ansiedade e a depressão (ROCHA et al, 2015); já a inatividade física é considerada um 

problema de saúde pública e um dos principais fatores de riscos modificáveis para as DCNT, 

contribuindo para morte de aproximadamente 3,2 milhões de pessoas. O desenvolvimento de 

qualquer causa de mortalidade em pessoas que não praticam nem 30 minutos por dia de 

atividade física na maioria dos dias da semana é 20 a 30% maior em relação as que praticam 

(RIBEIRO et al, 2016). A inatividade é considerada responsável por 7% dos casos de DM e 

6% das doenças cardíacas (TURI et al, 2015). 

O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT no Brasil também 

visa o fortalecimento da Atenção Primária de Saúde (APS) (LOPES et al, 2014), pois é a 

principal porta de entrada para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e um dos seus 

principais objetivos é o controle de hipertensão arterial sistêmica e diabetes que são DCNT 

(SZWARCWALDL et al, 2015). O SUS assegura a universalidade dos serviços de saúde e 70 

a 75% da população consegue esse acesso à saúde pela APS, assim é um ponto de contato 

amplo que deve ser explorado para prover implementação de programas de saúde não 

medicinais, porém a prescrição de tais programas pelos profissionais de saúde da APS é 

insuficiente para promover mudanças de atitude da população (ROCHA et al, 2015).  

O diabetes mellitus (DM) vem em níveis crescentes de prevalência e de taxa de 

morbimortalidade (SILVA et al, 2015; COELHO et al 2015). Em 2013, já havia 382 milhões 

de pacientes com DM no mundo (COELHO et al, 2015) com estimativa para 2030 de 439 

milhões. No Brasil em 2000 o número de pessoas com diabetes passou de 4,5 milhões, em 

2013 foi para 11,3 milhões e em 2035 tem previsão de chegar a 19,2 milhões, tornando-se o 

oitavo país do mundo em número de pessoas com diabetes mellitus (CECILIO et al, 2015). 

Em 2012, a prevalência total do DM é de 7,6%, sendo que 46% desconheciam ter o 

diagnóstico (DUARTE et al, 2012) .  

Em 2000, a mortalidade por DM foi estimada em 2,9 milhões, o que equivale a 5,2% 

de todas as mortes no mundo. A morbidade está diretamente relacionada ao controle de tal 
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doença e isso é muito depende de um auto-cuidado com a realização do tratamento que se 

resume em sete comportamentos essenciais: alimentação saudável, ser ativo, monitorização, 

tomar medicamentos, resolução de problemas, enfrentamento saudável e reduzir riscos. O 

comportamento mais seguido é o medicamentoso e o menos, é a atividade física, 

principalmente se tratando de mulheres trabalhadoras do lar (COELHO et al, 2015; 

ARRELIAS et al, 2015). 

O DM afeta pessoas em plena vida reprodutiva causando incapacidades físicas e 

psíquicas com oneração da previdência social e aumento da pobreza e da exclusão social. No 

Brasil, estima-se que a doença se associe a um custo direto de, aproximadamente, 3,9 bilhões 

de dólares ao ano aos cofres públicos (SILVA et al, 2015). 

Após 15 a 20 anos de convivência com DM, processos patológicos agudos e crônicos 

podem surgir como a disfunção e a falência dos rins, olhos, nervos, coração e vasos 

sanguíneos, ocasionando as complicações microvasculares mais comuns: neuropatia, 

retinopatia, nefropatia e isquemia. O tratamento dessas complicações microvasculares é de 

alto custo, então as estratégias para controle dos níveis glicêmicos e dos fatores 

condicionantes, que advêm do estilo de vida do indivíduo, como hábito alimentar inadequado, 

inatividade física, etilismo, tabagismo, além de comorbidades, são de extrema importância por 

reduzir a incidência e a oneração financeira (TURI et al, 2016; CECILIO et al, 2015). 

A motivação para mudanças do estilo de vida em pacientes com DM é indispensável, 

pois além de prevenir e retardar complicações, melhora a qualidade de vida. Os profissionais 

de saúde são os principais facilitadores desse processo devendo haver um processo contínuo 

educacional com individualizações para cada paciente (COELHO et al, 2015). 

A adesão ao tratamento é definida como a estimativa que o comportamento de uma 

pessoa corresponde às recomendações preconizadas por um profissional de saúde como: 

tomar medicamentos, seguir o plano alimentar ou adotar mudanças no estilo de vida (FARIA 

et al, 2014). A não adesão ao tratamento de DM ocasiona complicações que aumentam a 

demanda dos serviços saúde de alta complexidade. Atualmente, os casos de não adesão 

prevalecem sobre os de adesão. A não adesão pode ser avaliada pelos níveis inadequados de 

hemoglobina glicada (HbA1c), triglicerídeos, HDL e LDL (ARRELIAS et al, 2015). 

A prática de atividade física nos diabéticos fisiologicamente traz um aumento da 

sensibilidade das células à insulina estimulando o metabolismo dos hidratos de carbono, 

assim a observação dos índices glicêmicos pré e pós atividade física regular traz uma redução 
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da glicemia média para níveis até de 100,5mg/dL (ROCHA et al, 2015). Este aumento da 

sensibilidade à insulina ocorre de 12 a 48 h após a sessão de exercícios, porém, a volta à 

inatividade física conduz aos níveis iniciais, em três a cinco dias; desta forma, recomenda-se 

que a prática de atividade física seja regular (SILVA et al, 2015). Baseado nesse efeito, a 

atividade física é um dos principais fatores para controle do DM por melhorar a circulação, 

diminuir glicemia, potencializar a ação da insulina, contribuir para o controle do peso, da 

pressão arterial e dos níveis de colesterol e triglicerídeos (CECILIO et al, 2015; SILVA et al, 

2015). 

O Colégio Americano de Medicina do Esporte e a Associação Americana da 

Diabettes recomenda para DM tipo II o treino aeróbio de intensidade moderada com duração 

mínima de 150 min por semana dividida em três dias na semana. A Sociedade Brasileira de 

Diabetes recomenda a atividade física de intensidade moderada por pelo menos 150 min por 

semana e se possível, todos os dias da semana, com vistas a prevenir as complicações 

advindas da doença (SILVA et al, 2015). Fazer 150 minutos de exercício físico aeróbico por 

pelo menos 12 semanas reduzem a hemoglobina glicada em 0,5% em pacientes com DM 

(DUARTE et al, 2012). 

A hipertensão arterial, embora não seja um fator de natureza exclusivamente 

comportamental, implica consideravelmente no surgimento de complicações microvasculares 

entre indivíduos com diabetes mellitus, sobretudo quando associada um longo tempo de 

diagnóstico e ao não controle glicêmico (CECILIO et al, 2015). Os programas de exercício 

reduzem a pressão arterial tanto em pacientes hipertensos e normotensos. Nos hipertensos, a 

redução é de aproximadamente 18 a 20 mmHg para a pressão arterial sistólica e 7 a 9 mmHg 

para a pressão arterial diastólica; nos normotensos, 8 a 10 mmHg e 3 a 5 mmHg para a 

pressão sistólica e diastólica, respectivamente (ROCHA et al, 2015). 

Assim, empoderar a população sobre os efeitos benéficos da prática de atividade 

física por paciente com DM se faz extremamente necessária seja pela condição de mortalidade 

como de morbidade e suas complicações, melhorando qualidade de vida e diminuindo gastos 

públicos.  
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6 METODOLOGIA 

6.1 Amostra 

O estudo será composto por todos os usuários que possuem diabetes mellitus da área 

adscrita pela equipe 301.  

 

6.2 Local do Estudo 

 A cidade de Fortaleza é a capital do Ceará, possuindo uma população estimada pelo 

IBGE no ano de 2016 de 2.609.716 habitantes, em 2015 possuía uma área territorial de 

unidade territorial de 314,930 km
2
. A UAPS Cesar Cals de Oliveira Filho está localizada no 

bairro Pici no município de Fortaleza e é composta por um total de 07 equipes. A equipe 301 

da unidade é formada por 1 médica,  1 enfermeira, 4 agentes comunitários de saúde, 1 

dentista, 1 auxiliar de saúde bucal e 1 técnico em enfermagem e abrange uma população total 

de 3760 habitantes divididos em 05 microáreas.  

6.3 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 Serão incluídos no estudo aqueles usuários diabéticos que aceitarem participar dele, e 

serão excluídos aqueles que não quiserem participar ou possuírem incapacidade física ou 

mental para prática de atividade física. Atualmente há 82 pacientes cadastrados como 

diabéticos, já havendo 05 diabéticos com incapacidades físicas de amputação ou restrição 

grave a deambulação que se enquadra em domiciliados ou acamados. 

6.4 Intervenção 

 A realização de atividades físicas para a obtenção de uma vida saudável é 

indispensável, sendo assim, a essa prática é de suma importância para a população que sofre 

com o diabetes mellitus. Buscando melhorar a qualidade de vida desses usuários torna-se 

necessário uma intervenção que oriente sobre os benefícios da prática de exercícios para a 

diminuição dos níveis glicêmicos desses usuários e suas complicações. 

 Em um momento inicial, a equipe será reunida para já iniciar o empoderamento da 

própria equipe na reunião quinzenal de planejamento. Essa capacitação deve durar por média 

de 30 minutos e deve ser ministrada pela médica da equipe. O tema abordado: benefícios da 

atividade física em pacientes diabéticos e quais destes podem fazer. Nesta mesma reunião 
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pode se listar quais os usuários diabéticos podem traçar o perfil de inclusão e já formalizar 

layout de convite para os usuários. A entrega dos convites será realizada tanto na própria 

unidade durante as consultas de rotina e também pelos agentes comunitários de saúde 

durantes as visitas domiciliares. Deve se listar quais usuários aceitaram o convite.  

 Na segunda etapa a equipe já está com os nomes e históricos dos usuários que 

participarão em mãos e seus níveis glicêmicos devem ser verificados. Essa etapa servirá 

posteriormente para uma avaliação do projeto, em que serão também coletados os níveis ao 

final dele, para saber se os usuários aderiram de forma satisfatória às orientações repassadas. 

 A terceira etapa é a mais importante, pois é nela em que será realizada a intervenção 

propriamente dita, ocorrerá na própria unidade em local cedido pela gestão (dependendo da 

quantidade de usuários participantes) serão cinco encontros distribuídos durante os meses de 

intervenção. Os encontros serão ministrados pelo médico da unidade com o auxílio da equipe 

(enfermeiro e agentes) com duração de 20 a 40 minutos. Os dois primeiros encontros serão 

rodas de conversas em que serão abordados temas como: diabetes mellitus (o que é, como 

controlar, consequências da falta de controle); importância da atividade física para melhor 

qualidade de vida de usuários hipertensos a nível de controle glicêmico e diminuição de 

complicações. Nos três últimos encontros serão convidados profissionais do NASF, o 

primeiro convidado será o nutricionista que irá orientar sobre a importância de uma 

alimentação balanceada para uma vida mais saudável, no encontro também estarão presentes 

membros da equipe da unidade; nos outros encontros restantes será agregado o educador 

físico, este irá orientar sobre as práticas de atividades, ensinar como realizar exercícios 

simples para diferentes idades e também criar rodas de práticas.  

 Durante a terceira etapa, espera-se que os usuários mudem seus hábitos e comecem a 

realizar atividades físicas diariamente. E por fim, serão verificados os níveis pressóricos, 

glicêmicos (glicemia jejum e hemoglobina glicada), HDL e triglicerídeos dos usuários que 

participaram. Será então realizado uma análise dos níveis para avaliar se o projeto está 

surtindo efeito. É necessário divulgar tais dados para que essa prática seja cada vez mais 

incentivada. Para que maiores resultados sejam encontrados, torna-se essencial a continuação 

do projeto, que é de fácil continuação, não tomando muito tempo dos profissionais envolvidos 

já que as reuniões podem ser mensais ou quinzenais.  
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7 CRONOGRAMA 

 

Segue abaixo tabela com cronograma da intervenção sendo que os números 

correspondem aos  12 meses de Provab. 

 

CRONOGRAMA DE 

ATIVIDADES 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniões equipe X            

Grupos de educação 

comunitária 
 X  X  X  X  X   

Consultas individuais X X X X X X X X X X   

Níveis Glicêmicos X   X   X   X   

Incapacitados por 

diabetes 
X         X   

Organização dados           X  

Análise dados            X 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS 

O projeto trata-se de uma orientação dos usuários diabéticos cadastrados na unidade. 

Não serão necessários recursos exorbitantes, apenas simples ou que a unidade já possui.  

 

Quadro 1 – Atividades e material necessário 

Atividades Material Atividades Material 

Busca dos usuários Computador Encontro com a equipe 

e com a equipe e os 

usuários  

Cadeiras 

Papéis Projetor 

Canetas Computador 

Prontuários Local para Encontro 

Coleta de dados 

 

Aparelho de pressão Avalição do projeto Aparelho de pressão 

Aparelho de glicemia Aparelho de glicemia 

Exames laboratoriais Exames laboratoriais 

Computador Computador 

Papéis Papéis 

Impressão Impressão 

Canetas Canetas 

Sala para Encontro Sala para Encontro 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Tabela 2 – Valor necessário para compra dos materiais. 

Descrição         Quantidade                       Valor Unitário                  Valor Total 

Impressão                                200                                     0,15                             30,00  

Resmas de Papel                     03        17,00                            51,00 

Canetas         20                   0,70            14,00      

Total         223                                    17,85                            95,00 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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9 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se identificar 100% dos usuários diabéticos cadastrados e registrar os níveis 

glicêmicos, HDL e triglicerídeos e de pressão arterial deles, com intuito de comparar com os 

iniciais e analisar as diferenças, deixando os usuários cientes delas; efetivando uma orientação 

para eles, sobre a importância da prática de exercícios físicos para uma melhor qualidade de 

vida e diminuição das complicações do DM, com consequente menor exoneração pública. 

Firmar a realização desses encontros que incentivem as mudanças no estilo de vida dos 

usuários regulares também é almejada. Por fim, esperar-se que os usuários mudem seus 

hábitos e comecem a realizar atividades físicas diariamente.  

  

  



19 

 

REFERÊNCIAS 
 

 

ARRELIAS, C. C. A. Adesão ao tratamento do diabetes mellitus e variáveis 

sociodemográficas, clinicas e de controle metabólico, Acta Paul Enferm.; v. 28, n. 4, p. 315-

22, 2015.  

CECILIO, H. P. M. Comportamentos e comorbidades associados às complicações 

microvasculares do diabetes, Acta Paul Enferm. v. 28, n. 2, p. 113-9, 2015. 

COELHO, A. C. M. Atividades de autocuidado e suas relações com controle metabólico e 

clínico das pessoas com diabetes mellitus. Texto Contexto Enferm., Florianópolis, v. 24, n. 

3, p. 697-705, jul./set. 2015. 

DUARTE, C. K. et al. Nível de atividade física e exercício físico em pacientes com diabetes 

mellitus, Rev. Assoc. Med. Bras. v. 58, n. 2, p.215-221, 2012. 

FARIA, H. T. G. et al. Adesão ao tratamento em diabetes mellitus em unidades da Estratégia 

Saúde da Família, Rev. Esc. Enferm. USP, São Paulo, v. 48, n. 2, p. 257-63, 2014. 

FREIREL, R. S. et al, Prática regular de atividade física: estudo de base populacional do norte 

de Minas Gerais, Brasil, Rev. Bras. Med. Esporte, v. 20, n. 5, set./out. 2014. 

LOPES, A. C. S. et al. Condições de saúde e aconselhamento sobre alimentação e atividade 

física na Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte-MG, Epidemiol. Serv. Saúde, 

Brasília, v. 23, n. 3, p. 475-486, jul./set. 2014. 

MALTA, S. C. et al. Avanços do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil, 2011-2015. Epidemiol. Serv. Saude, 

Brasília, v. 25, n. 2, p. 373-390, abr./jun. 2016. 

RIBEIRO, A. Q. Prevalência e fatores associados à inatividade física em idosos: um estudo de 

base populacional. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 483-493, 

2016. 

ROCHA, J. V.  et al. Eficácia de um programa de atividade física sobre os indicadores do 

estado de saúde dos usuários da Estratégia Saúde da Família. Fisioter. mov., Curitiba, v. 28, 

n. 2, abr./jun. 2015. 

SILVA, M. A. V. Impacto da ativação da intenção na prática da atividade física em diabéticos 

tipo II: ensaio clínico randomizado, Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 3, p. 875-886, 2015. 

SZWARCWALDL, C. L. Recomendações e práticas dos comportamentos saudáveis entre 

indivíduos com diagnóstico de hipertensão arterial e diabetes no Brasil: Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS), 2013. Rev. Bras. Epidemiol. v. 18, n. 2, p. 132-145, dez. 2015. 

TURI, B. C. et al. O baixo nível de atividade física e síndrome metabólica: estudo transversasl 

no sistema público de saúde brasileiro, Ciência & Saúde Coletiva, v. 21, n. 4, p. 1043-1050, 

abr. 2016. 

 

 

 

 

 


