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1. INTRODUÇÃO  

Durante minha trajetória profissional pude observar as dificuldades 
enfrentadas pelos portadores do diabetes mellitus, entre duvidas, medos, 
anseios, dificuldade de aceitação e falta de conhecimento sobre a doença 
ainda tem que lidar com as adaptações necessárias diante das dificuldades 
impostas pela doença dentro das limitações e incapacidades permanentes. A 
fim de diminuir o clima de tensão, medo, ansiedade e dúvidas esta temática 
tornou-se motivo para a escolha do desenvolvimento deste presente estudo. 

É evidente a epidemia de diabetes mellitus (DM) da atualidade com 
projeções alarmantes para este século, especialmente nos países em 
desenvolvimento. Sua presença relaciona-se a morbidade e mortalidade 
precoce. Estima-se que nos países em desenvolvimento haverá um 
crescimento de 170% na prevalência de DM, com um aumento de 84 para 228 
milhões de indivíduos afetados, particularmente naqueles entre 45 a 64 anos 
de idade, em contraste com os países desenvolvidos, onde a faixa etária mais 
acometida será acima dos 65 anos1. A inatividade física e baixo nível de 
condicionamento físico têm sido considerados fatores de risco para 
mortalidades prematuras tão importantes quanto fumo, dislipidemia e 
hipertensão arterial. Estudos epidemiológicos têm demonstrado forte relação 
entre inatividade física e presença de fatores de risco cardiovascular como 
hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes, dislipidemia e obesidade2. 

A atividade física é um fator importante do tratamento do diabetes 
mellitus, e contribui para melhorar a qualidade de vida do portador de diabetes. 
Mais ainda, atuando preventivamente e implantando um programa de 
promoção da atividade física, dieta sã e equilibrada, assistência médica, 
educação do paciente e da equipe sanitária, pode se reduzir significativamente 
a incidência do diabetes do tipo 2 e das complicações associadas 3.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o diabetes mellitus tipo I é 
uma das mais importantes doenças crônicas da infância em esfera mundial. 
Nos Estados Unidos da América dos 651.000 casos novos diagnosticados a 
cada ano, 11.000 são em crianças e adolescentes, constituindo-se assim na 
segunda mais importante doença crônica infantil neste país. Em particular, o 
diabetes mellitus requer da criança e adolescente diabético, das famílias e dos 
profissionais de saúde, esforços conjuntos para que os portadores atinjam um 
bom controle metabólico, a fim de minimizar as complicações advindas em 
longo prazo4.  

Nesse contexto, a prática de exercícios físicos, sobretudo os aeróbios, 
exerce influência significativa no combate ao DM tipo 2 (DM2). Sua relação 
com a doença ocorre devido à ação direta sobre indicadores, como colesterol 
total e lipoproteína de baixa densidade (LDL), na qual indivíduos com escores 
mais elevados de atividade física apresentam menores concentrações 
sanguíneas dessas estruturas. Esse poder depressor da atividade física deve-
se à maior utilização dos lipídeos circulantes como fonte de energia na 
realização das tarefas motoras, bem como após o término do trabalho 
muscular, com o intuito de restabelecer os estoques energéticos. Além disso, 
durante a ação dos mecanismos acima citados, existe subsequente aumento 



de sensibilidade da membrana celular à ação insulínica, fator que diminui as 
concentrações de insulina e glicose circulantes5. 

O manejo do diabetes deve ser feito dentro de um sistema hierarquizado 
de saúde, sendo sua base o nível primário. Na prestação de serviços 
apropriados para os diabéticos, é preciso levar em consideração os principais 
componentes do sistema de saúde, especialmente a determinação das 
necessidades e dos recursos locais; o consenso sobre as normas de atenção; 
os mecanismos para aplicar os últimos avanços das investigações; a educação 
e a utilização de todos os profissionais de saúde; e a contínua avaliação da 
efetividade e da qualidade do tratamento dos pacientes6. 

As informações a partir das quais pode-se tecer inferências sobre a 
qualidade do cuidado podem ser classificadas como provenientes de três 
categorias: estrutura, processo e resultado. A estrutura compreende os 
recursos materiais e humanos disponíveis no serviço, assim como sua própria 
estrutura organizacional. O processo engloba o que de fato está sendo feito em 
termos de manejo dos problemas apresentados pelos pacientes. O resultado 
significa o efeito dos cuidados no estado de saúde dos pacientes, resultante da 
interação desses com o serviço6. 

  
 
 

2. OBJETIVOS 
 
Objetivo geral 
 
Levantar as intervenções na atenção primaria relacionadas ao estilo de vida, 
atendimento ao usuário e educação em saúde dos portadores de diabetes. 

 
Objetivos específicos 
 
- Verificar o conhecimento dos portadores de DM com relação ao autocuidado 
e complicações da patologia antes e após as intervenções; 

- Identificar barreiras ao autocuidado no paciente diabético através de ações 
educativas para os grupos em atendimento; 

- Estimular o autocuidado por meio da formação de grupos com atividades 
educativas entre profissionais de saúde e usuários diabéticos. 

 
 
 
3. METODOLOGIA 
 
3.1 Cenário da intervenção: 
 
      A Unidade Básica de Saúde esta localizada: AV Castelo Branco, 1975- Jd. 
Zaira em Mauá/SP, zona urbana e atende cerca de 38.000 habitantes.  
 



 
3.2 Sujeitos da intervenção 
 
      Trata-se de uma pesquisa-ação, que incluirá todos os usuários Diabéticos 
acompanhados pela UBS Zaira II, situada na zona urbana do município de 
Maúa/SP. Além dos usuários, os profissionais que atuarem no serviço de 
saúde também serão o público-alvo do estudo. 

      Para a realização e sucesso desta pesquisa, faz-se necessária a 
participação e o empenho de todos os membros da equipe multidisciplinar da 
UBS Zaira II. 

 
 
3.3 Estratégias e ações 
 
     No primeiro momento, participarão das intervenções um total de quinze 
diabéticos, adultos ou idosos, de ambos os sexos, que apresentarem déficit de 
autocuidado, pois entende se que um grupo não pode ser muito grande para 
não dificultar as estratégias a serem desenvolvidas e para melhorar o 
aprendizado de cada participante. 

Essas intervenções envolverão entrevista individual durante as consultas, de 
acordo com o cronograma de atendimento do grupo de diabéticos. O 
instrumento de registro utilizado na entrevista será o prontuário do paciente e 
neste terão dados, como: hábitos alimentares, prática de atividade física, uso 
de medicamentos, e serão mensurados a glicemia capilar, pressão arterial, 
circunferência abdominal, peso e estatura para cálculo do Índice de Massa 
Corpórea (IMC). 

 
 
3.4 Avaliação e monitoramento 
 
Após as entrevistas e formação do grupo de portadores de diabetes, serão 
agendados encontros onde abordarão assuntos de suma importância para os 
participantes e o controle do Diabetes mellitus, sendo as atividades ministradas 
pela enfermeira da Equipe de Saúde da Família e uma equipe multiprofissional, 
visando assim, o interesse dos ouvintes aos demais profissionais, como: 
médico do PSF, fisioterapeuta, nutricionista e educador físico. Cada 
profissional será responsável por um ou mais assuntos e, pretende-se em cada 
encontro, estimular a participação dos diabéticos para identificar suas dúvidas. 

Realizar oficinas educativas para grupos de diabéticos significa aumentar a 
longevidade desses pacientes, prevenir hospitalizações, diminuindo assim, os 
gastos em saúde pública e favorecendo o bem estar destes pacientes. 

A periodicidade dos encontros será semanal e cada um terá duração máxima 
de 60 minutos e os temas a serem abordados serão direcionados ao 
autocuidado, como: - O significado de diabetes para o portador da 
enfermidade; - O uso correto das medidas preventivas voltadas para o 
autocuidado referentes a hábitos alimentares, prática de atividade física, uso de 
medicamentos, cuidado com a visão e os pés; - Ilustração de pacientes com 
seqüelas de DM, através de vídeos; - Atividades lúdicas em ambiente propício 



à execução de atividade física. Serão convidados um educador físico e a 
Equipe Saúde da Família , como meio de melhorar o estilo de vida.18 
Conhecendo-se a relevância da realização de trabalhos que melhorem a 
qualidade de vida e saúde das pessoas com diabetes, a autora desse estudo, 
após ter efetivado as ações planejadas, poderá avaliar com exatidão se os 
seus objetivos serão alcançados e satisfatórios. No final dos encontros, cada 
participante será agendado para a consulta de enfermagem e avaliação das 
intervenções, de acordo com o cronograma de atendimento. 

 
4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Espera-se que o projeto possa trazer contribuições à prática de profissionais de 
saúde que se dedicam ao acompanhamento clínico dos portadores de diabetes 
e, com isto aumente a adesão de comportamentos referentes ao autocuidado, 
uma vez que esta clientela é resistente à adoção de medidas que alterem o seu 
cotidiano. Pretende-se, ainda, fortalecer e ampliar o nível de conhecimento do 
grupo de diabéticos, enfatizando a continuidade desta intervenção como forma 
de contribuir para a ampliação de estratégias para a promoção do autocuidado 
em diabetes. Destaca-se a educação da pessoa com diabetes, como um 
aspecto fundamental do cuidado na obtenção do controle da enfermidade e, 
assim, prevenir ou retardar o desencadeamento de complicações agudas e 
crônicas, ajudando-os na promoção da qualidade de vida. 
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