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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1 Identificar e apresentar o problema 

Diabetes é uma doença metabólica que tem por principal característica o aumento 
anormal do açúcar (glicose) no sangue. A glicose nada mais é do que umas das 
principais fontes de energia do organismo, mas quando em excesso, pode trazer 
complicações e doenças à saúde humana 1,7 

A doença causada pelo excesso de glicose no sangue é conhecida como 
diabetes mellitus (DM). Uma doença crônica que está afetando a população de 
forma cada vez mais crescente, tornando-se um sério problema de Saúde Pública 
em todo o mundo, que se não tratada e controlada de forma eficaz pode acarretar 
em sérias doenças como infarto do coração, problemas renais, dificuldade na 
cicatrização de ferimentos dentre outras 2,10 

No Brasil, o diabetes mellitus está sendo reconhecido atualmente como um 
importante problema de saúde pública. Nos países desenvolvidos e também em 
alguns dos que estão em desenvolvimento, o DM tem ocupado um percentual de 
30 a 40% das causas de morbidade entre indivíduos adultos. Realmente é um dado 
preocupante e que requer a intervenção do sistema de saúde do país 4 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a população de doentes 
diabéticos no mundo vai aumentar cada mais. Até 2025 a estimativa é que aumente 
em mais de 50%, passando para o assusador número de 380 milhões de pessoas 
a sofrerem com os problemas desta doença crônica 6 

Existem dois tipos de Diabetes Mellitus: tipo I e tipo II. A que mais afeta a 
população no mundo todo e alvo deste trabalho é o DM do tipo II, que além de 
todos os problemas provocados pela própria doença em si, normalmente é 
acompanhada pelo agravante da obesidade 3 

 Importância da atividade física no controle (tratamento) do diabetes tipo 2. 
Atualmente, é unanimidade entre os especialistas que programas de exercícios 
físicos são bastante úteis no tratamento e reabilitação de várias disfunções 
crônicas – degenerativas, dentre elas o diabetes mellitus 2,6 

Sendo assim, o tratamento do diabético não deve ficar restrito apenas ao 
profissional médico. Ele deve ser feito por uma equipe multiprofissional. Não é um 
tratamento só a base de medicamentos, pois como toda doença crônica, o diabetes 
implica em uma mudança de estilo de vida. o tratamento ao paciente diabético 
requer além de orientação médica, a orientação da enfermagem, da nutrição, da 
psicologia e dos profissionais de educação física.7 

E fundamental a presença de um profissional de educação física no 
tratamento da pessoa diabética, pois é consenso na literatura que o exercício físico 
prescrito e  contribui significativamente no controle do diabetes 8 

Em razão das adaptações metabólicas que ocorrem, a prática de exercícios 
físicos provoca elevação da sensibilidade dos tecidos à insulina, e, com isso, a 
tolerância à glicose aumenta, permitindo desta forma, menor restrição à ingestão 
de glicídios e ainda, a redução da glicosúria. A redução nas doses de insulina 
exógena é outra conseqüência positiva em razão da melhoria da tolerância à 
glicose 10 

Pressupõe-se ainda que a melhora da sensibilidade insulínica e a redução 
da hiperglicemia, resultantes da prática do exercício físico, poderiam retardar 
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a progressão das complicações, a longo prazo, do Diabetes mellitus, como a 
aterosclerose e as micro angiopatias, em razão da menor adesividade as plaquetas 
sangüíneas. Outros estudos ainda apontam que os benefícios do exercício físico 
no tratamento do diabetes podem ser identificados não só pela melhoria no 
controle glicêmico, mas também, pela redução dos fatores de risco para 
doenças cardiovasculares, uma vez que, associado a uma dieta adequada, o 
exercício melhora o perfil lipídico do paciente com diabetes, além de reduzir a 
pressão arterial. 10,12,13 

 

1.2 Justificar a intervenção 

 
Na unidade de saúde de família no município de Osasco na UBS Olaria do 

Nino, O Diabetes mellitus (DM) tipo 2 é uma doença crônica de prevalência 
crescente observei que durante as consultas  havia muita queixas de diabetes tipo 
dois era muito freqüente e o consumo de medicamentos anti diabéticos era muito 
alto. Começamos um trabalho de Mudanças nos hábitos alimentares, como a 
diminuição do consumo de gorduras saturadas e açúcares e o aumento do 
consumo de fibras, foi criado grupo de caminhada com previa avaliação medica 
pela equipe de saúde A prática de exercícios regular tem demonstrado eficácia na 
prevenção e principalmente, na melhoria da qualidade de vida do paciente 
diabético. 
 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERA 

 

Foi implantado na UBS Irmã Agueda Maria Jaime (Olaria do Nino) atividade de 

caminhada e exercício físico em pacientes diabéticos tipo 2 tratados e não tratados 

com insulina  se realizou avaliação medica antes de iniciar o programa de exercício 

físico pela equipe de saúde. 

. 

2.2 Específicos 
 

 Implantar um grupo de caminhada com pacientes diabéticos tipo 2 na UBS 

Olaria do Nino. 

 Elaborar plano de atividade física  

 Informar pacientes com palestras na UBS sobre o benefício da prática 

regular de exercício físico, em especial os exercícios aeróbios não precisa 

de se tornar um atleta! Pode optar por vários tipos de exercícios consoantes 

a sua idade, gosto e condição física. Estes pacientes são informados a partir 

da consulta medica e pelas agentes comunitárias de saúde. 

 Pode começar por caminhadas diárias de 30 minutos em piso plano e 

regular. Se optar por exercícios de ginásio informe os profissionais que tem 
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diabetes. Os exercícios mais benéficos devem ser de intensidade moderada 

e de longa duração (40 minutos-1 hora). 

 

Grupo I Segunda-feira Quarta-feira Quinta-feira 

07:30 ás 

07:40 

Alongamentopor grupo 

muscular 

Alongamento por grupo 

muscular 

Alongamento por 

grupo muscular 

07:40 ás 

08:10 

Caminhada de 

intensidade moderada 

Caminhada de 

intensidade moderada 

Caminhada de 

intensidade moderada 

08:10 ás 

08:15 

Alongamento Exército na academia 

ao ar livre e 

Alongamento 

Alongamento 

 

 
3. Revisão Bibliográfica 
 

A prática de atividade física também tem sido considerada uma importante 
ferramenta no tratamento de indivíduos com diabetes do tipo 2. Programas 
de exercício físico têm demonstrado ser eficientes no controle glicêmico de 
diabéticos. ¹, ², ³ 

Os cuidados com indivíduos portadores do diabetes mellitus do tipo 2 
incluem as seguintes estratégias: reeducação alimentar, modificações dos hábitos 
de vida, 

suspensão do fumo, caso o indivíduo fume, regularidade nas atividades 
físicas e caso faça uso de medicamento medir os índices glicêmicos antes e após 
cada sessão de exercícios (Consenso Brasileiro sobre Diabetes, 2003) 3,5 

Recomenda-se aos pacientes diabéticos tipo 2 atenção quanto ao controle 
de peso, considerando que o tratamento dietético dirigido à redução do peso 
corporal e à melhora dos níveis glicêmicos e lipídicos têm significativo efeito sobre 
a morbidade e mortalidade nesse grupo (WHO, 2003; Sociedade Brasileira de 
Diabetes, 2003). 7 

Alguns estudos apontam que trinta minutos, por dia, de exercícios aeróbios 
de intensidade moderada seriam suficientes para reduzir o risco da intolerância 

 
a glicose pela metade e os riscos de diabetes em até três quartos A prática 

de exercícios físicos regularmente é fundamental para prevenir doenças crônicas, 
dentre elas o DM tipo 2 (Tuomilehtoet al., 2001; Knowleret al., 2002). No entanto, 
atualmente, pelo menos60% da população global não obedecem à recomendação 
mínima de 30 minutos diários de atividade física de intensidade moderada 

(Organização Pan-Americana de Saúde, 2003).9 
Muitos epidemiologistas têm apontado então a importância da atividade 

física na prevenção primária do DM tipo 2 (Segalet al., 1998; Hamman, 2002). 
Dados do Diabetes PreventionProgram(2002) demonstraram uma redução de 58% 
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daincidência dos casos de diabetes por meio do estímulo à dieta saudável e a 
prática de exercícios físicos, sendo essa medida mais efetiva do que o uso da 
metformina na prevenção primária do diabetes tipo 2.11, 12 

O controle de alguns fatores de risco modificáveis, como o peso, 
alimentação, tabaco e exercício físico mostrou possuir um potencial de redução de 
88% no risco de desenvolver o diabetes em indivíduos com história familiar A 
prática de atividade física regular melhora o metabolismo da glicose e o perfil 
lipídico e diminui a pressão arterial, reduzindo o risco de pacientes com DM tipo 2 
desenvolverem doenças cardiovasculares (Hamman, 2002; Sariset al., 2003; 
Organização Pan-Americana de Saúde, 2003). 

Observa-se que a prática regular de atividade física é considerada um dos 
pilares no tratamento do paciente com DM tipo 2. No entanto, grande parte dos 
estudos não especifica qual seria o melhor tipo de atividade física e quais cuidados 
que a pessoa com diabetes deve ter em relação a sua prática.8

 

 
Exercícios físicos e diabetes mellitus 
 Benefícios dos exercícios ao diabético (Leon, 199; Costa Neto, 1992; 

Concellieri, 1999) 6 
 Aumento da capacitação de glicose pelos músculos; 
 Aumento a sensibilidade celular à insulina; 
 Obtenção e manutenção do peso; corporal, melhora auto-imagem; 
 Permite aos bem controlados, e com peso normal, maior ingestão 

calórica, correspondente ao gasto; 
 Decréscimo no perfil lipídico e hipertensão arterial; 
 Acelera as adaptações metabólicas e hormonais; 
 Proporciona melhora da aptidão física; 
 Redução no consumo de insulina, nos bem controlados 

 Sensação de bem-estar e elevação da auto-estima. 
 

 
4. Metodologia 

 
4.1 Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção 
 
A intervenção envolve os pacientes cadastrados na UBS e que fazem parte 

do programa estratégia saúde da família. 
 A população cadastrada constitui-se 5600 por pessoas, dispostas em 1.200 

famílias, a equipe envolvida será composta por medico, enfermeira, auxiliar de 
enfermagem, agente comunitária de saúde, farmacêutica e psicóloga. 

 
 
 
 
  

4.2 Cenários da intervenção 
 
O projeto de intervenção será desenvolvido no território de abrangência de 

UBS Irmã Agueda Maria Jaime no Olaria do Nino. 
As ações dirigidas ao paciente cadastrado na UBS com diagnostico de 

diabetes mellitus. 
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4.3 Estratégias e ações 
 

As ações serão organizadas em quatro etapas: 
Etapa 1 
 Inicialmente será necessária identificação de pacientes cadastrados na 

unidade com diagnóstico de diabetes mellitus tipo II que pode responder ao 
tratamento com dieta e exercício físico. 

Etapa 2 
Realiza-se uma avaliação médica fundamental para detectar complicações 

decorrentes da diabetes e estabelecer alguns limites, de forma a não colocar com 
risco a integridade física do praticante. 

Etapa3 

Será realizada uma palestra com todas as informações da doença “diabete 
mellitus”, é a doença que mais afeta a população do mundo, e que está 
aumentando cada vez mais no Brasil. A importância de exercício físico e dieta 
como prevenção e tratamento da doença. 

Etapa4 

Será realizado grupos de caminhada (exercício aeróbico) corrida a realizar 
150 minutos por semana com intensidade moderada com duração de 45 a 
60minutos dia 

 

4.4. Avaliação e Monitoramento 

 

Os pacientes diabéticos cadastrados em grupo de caminhada serão 
avaliados mensalmente pela equipe de saúde com a finalidade de otimizar os 
benefícios e minimizar possíveis risco, o programa de exercício físico a ser 
desenvolvido pelo diabético deverá ser personalizado e iniciado após a avaliação 
medica e física. 

Seguindo estas recomendações, a maioria dos diabéticos poderão praticar 
exercício físico de maneira eficiente e segura. No entanto durante suas praticas 
outras especificidades deverão ser levadas em consideração com o objetivo de 
compreender os efeitos do exercício sobre a glicemia, aconselha-se um inicio leve 
no programa com aumento gradual na duração e na intensidade do esforço; sua 
pratica devera ser diária ou ao menos cinco vezes por semana com duração de 45 
ou 60 minutos. 

 

 
 
 
 
 
5-Resultados Esperados 
 
Com a implantação do grupo de caminhada em pacientes diabéticos(tipo II) 

o exercício físico proporciona numerosos benefícios nesses indivíduos. 
Este fato ocorre por que o exercício reduz diretamente a concentração de 

glicose no sangue, aumenta a resposta dos tecidos a insulina, melhora o perfil 
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lipídico, preserva e aumenta a massa muscular, favorece a redução do peso 
corporal, melhora o funcionamento de sistema cardiovascular contribui para 
diminuir a media da pressão arterial, melhora os níveis da hemoglobina glicosilada, 
reduz as necessidades de hipoglicemiantes e  a dosagem diária de insulina, 
atuando, dessa forma, tanto na prevenção quanto no tratamento da diabetes. 

 
 

 
6- Cronograma 

ATIVIDADES Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro 

Elaboração do 
Projeto 

X        

Aprovação do 
Projeto. 

X        

Apresentação por 
Equipe á 
comunidade 

 X       

Implantação do 

Projeto. 
 X       

Analise do 
resultado 

      X X 

Divulgação do 
resultado 

       X 
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