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1. INTRODUCAO. 

1.1-Identificaçao e apresentação do problema 

O diabetes mellitus (DM) e uma doença endócrino-metabólica caracterizada 

por um aumento anormal e sustentada da glicose sanguínea (glicemia), 

acompanhado de distúrbios no metabolismo de carboidratos, de proteínas e de 

gorduras. 1 Resultante de uma deficiente secreção de insulina pelas células 

beta e pela resistência periférica a ação da insulina.1,2  

Esta doença pode levar a danos ou falências de órgãos especialmente rins, 

nervos, coração e vasos sanguíneos. 2 

Embora ainda não haja cura para o Diabetes Mellitus (:), há vários tratamentos 

disponíveis que quando são seguidos de forma regular, proporcionam saúde e 

qualidade de vida para o paciente. 3  

Em termos mundiais cerca de 240 milhões de indivíduos apresentam Diabetes 

Mellitus com uma projeção de 366 milhões para o ano 2030. Dois quais dois 

terços serão habitantes de países em desenvolvimento. Infelizmente cerca da 

metade das pessoas com Diabetes Mellitus desconhecem que são portadores 

desta condição e não podem dessa forma prevenir suas complicações. 4 

Diabetes e uma doença bastante comum no mundo, especialmente na América 

Del Norte e norte da Europa ,acometendo cerca de 7.6 % da população adulta 

% 30-69 anos ; e de 0.3 % das gestantes.4 

No Brasil o numero estimado de portadores de DM e de aproximadamente de 

16 milhões  de pessoas.5 

O aumento da incidência e prevalência desta doença esta associado ao 

envelhecimento populacional e à persistência de fatores de risco relacionados 

ao estilo de vida atual. 6 

Relatos do sistema único de saúde mostram que o DM e a quinta indicação de 

hospitalização e esta entre as dez maiores causas de mortalidade no pais.7 

Calcula-se que em 2025 existirão cerca de 11 milhões de diabéticos no Brasil, 

o que representa um aumento de mais de 100 % em relação aos 5 milhões de 

diabéticos que existiam no ano 2000.8  

A maioria dos fatores de risco pode ser corrigida com estratégias de mudanças 

dos hábitos, principalmente quando estes estão relacionados ao estilo de vida 

dos indivíduos. O tabagismo é considerado um fator de risco modificável, mas 

hoje em dia é um dos fatores de risco mais importantes. 9 

 



1.2-  Justificativa da intervenção  

 

No município de Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo, (na saúde) tem 

sido implementada a estratégia de saúde da família. (ESF). Na unidade Básica 

de Saúde São Pedro, nesse município (antes mencionado, onde eu atuo como 

medica integrante da equipe de ESF), pôde verificar na população atendida 

3193 pessoas; que  tem diabetes mellitus e 387,estão numa situação alarmante 

,pois muitas destas pessoas não aceitam sua doença, além de  apresentarem  

fatores de risco tais como sedentarismo ,o tabagismo ,o etilismo e etc. Frente  

a essa realidade : é preciso implementar estratégias de intervenção para 

diminuir os fatores de risco nessa população. 

Ao  se considerar essa premissa ,esse estudo objetivou avaliar o conhecimento 

das necessidades de mudanças de hábitos de vida em portadores de diabetes 

mellitus e propor uma intervenção de estratégia de saúde para contribuir no 

controle dos fatores de risco e diminuir as complicações desta doença. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

- Contribuir ao conhecimento dos fatores de risco dos pacientes 
portadores de diabetes mellitus da Unidade básica  de saúde de São 
Pedro .    

2.2. Objetivos Específicos  

- Aperfeiçoar a prática da educação em saúde pela Equipe Saúde da 
Família.  

- Aumentar o nível de conhecimento dos portadores de Diabetes Mellitus 
sobre a patologia e os agravos que os acometem.  

- Propor de Intervenção de estratégia para mudanças no estilo de vida 
de pacientes diabéticos e diminuir os fatores de risco na população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGIA 
 
3.1 Cenários do estudo  
 
O presente projeto de intervenção deverá ser desenvolvido no bairro do são 
Pedro, na cidade de Itapecerica Da serra-São Paulo, desde Janeiro 2015 a 
Dezembro 2015. 
  
3.2 Sujeitos da intervenção 
  
Serão incluídos no estudo um grupo representativo de  pacientes portadores de 
Diabetes Mellitus do área de saúde . A coleta dos dados será efetuada 
realizando-se um questionário inicial e final, depois da aplicação da 
intervenção, estabeleceremos um local com privacidade e sigilo das 
informações coletadas, em caso de não saber ler o escrever ponderam ser 
assistidos por um familiar, respeitando nos preceitos na resolução 466-12 que 
trata de pesquisa envolvendo seres humano, os entrevistados zeram  
informados sobre estudo e consultados, assinando duas vias do Termo de  
Consentimento Libre  e esclarecido. 
Critérios da inclusão: voluntariedade,  
Critérios de exclusão e saída: ausências às capacitações. 
 
   
 
3.3 Estratégias e ações  

3.3.1 Fases I – Estrutura 
 
Selecionaram-se os locais. Dentre os recursos técnicos necessários, 
precisaremos, um médico, psicólogo, os profissionais  da equipe de saúde , os 
agentes da saúde, efetuara-se capacitação dos participantes do projeto com 
um total de 8 horas, em dos encontros com as temáticas selecionadas. 
Em esta fase se avaliara a quantidade de diabéticos da área, fatores de risco, 
nível do conhecimento da doença condições de vida, situação familiar. 
 
3.3.2 Fase II – Processo 
   

Se realizara capacitações teórica e práticas dos pacientes diabéticos, 
criaremos 2 turmas,  pode participar a família si deseja 

 
    Os  temas a tratar zeram: 
 
 Conhecimento da Doença, fisiopatologia. 2h 
 Orientações que abordam o tratamento não farmacológico, prevenção  

do fatores de risco e farmacológico para o Diabetes Mellitus, 2h 
 Higienização e os cuidados com os pés usam de calçados que protejam 

os pés, Inspeção dos pés, Higiene e hidratação dos pés, Cuidados com 
as unhas e Prevenção de ferimentos, uso de calçados que protejam os 
pés. 2h 



 Educação sobre procedimentos: aferir glicemia capilar, também como 
fazer os curativos nas feridas administração  do insulina.2h 

 Complicações dos pacientes com diabetes, hipoglicemia.,2h 
 Esportes e laser  ,2h 
 Dieta e nutrição, realizaram-se atividades praticas elaboração de 

receitas com alimentação saudável l,2h 
 Psicoterapia e relaxação. 2h 

 
 

 
3.3.3 Fase III – Resultado 
 
Se aplicara questionário final para avaliar impacto da capacitação, se avaliara 
comportamento dos fatores de risco do cada um, alimentação, esportes, a 
qualidade de vida sim mudo ou não. 
 
 
3.4 Avaliação e monitoramento 
  
O monitoramento das atividades dos participantes do projeto deverá ser 
realizado pela direção da UBS, associação dos moradores, que deverá zelar 
pelo interesse da comunidade. As avaliações deverão ser realizadas uma vez 
ao mês, pelos profissionais de apoio técnico, associação de moradores e 
participantes do projeto, para que sejam discutidas intercorrências, para 
possíveis ajustes necessários.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
Espera-se obter, com o desenvolvimento desta estratégia da intervenção 
educacional, a criação de um modelo de ensino para diminuir  a incidência dos 
fatores de risco na área de saúde de são Pedro , realizar ações de saúde de 
prevenção, promoção, com o programa de seguimento, capacitação  e controle 
que incida positivamente na diminuição das complicações de esta doença . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. CRONOGRAMA 
 

Atividades Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Elaboração 
do projeto 

X X X X X X  

Aprovação        X 

Revisão 
bibliográfica 

X X X X X X  

Coleta de 
dados 

X X X X X X  

Discussão e 
análises dos 
resultados 

      X 

Revisão 
final e 
digitação  

     X  

Entrega de 
trabalho 
final 

     X  

Socialização 
do trabalho 

      X 
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