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INTRODUÇÃO 

 

 A diabetes foi uma das primeiras doenças a ser descritas. Um 

manuscrito Egípcio datado de ca 1500 ac faz referência a um esvaziamento 

muito grande de urina. Pensa-se que os primeiros casos descritos sejam de 

diabetes tipo 1 No entonto o termo diabetes só viria a ser introduzido em 230 ac 

pelo Grego Apolônio de Mentis. o primeiro tratamento eficaz só viria a ser 

desenvolvido já no início do século xx depois de  os Canadianas Frederick 

Bontinge e Charles Best terem descoberto a insulina em 1921 e 1922 que por 

sua vez possibilitou o  desenvolvimento da insulina NPH  durante a década de 

1940. 

 A diabetes milito tipo 2 anteriormente designada por diabetes milito 

não insulina dependente ou tardia e um distúrbio metabólico caracterizado pelo 

elevado nível de glicose no sangre no âmbito da resistência a insulina e pela 

insuficiência relativa de insulina. Distingue-se da diabetes milito tipo 1, na qual 

se verifica a deficiência completa de insulina devido ã destruição dos ilhéus de 

Langherans no pâncreas.  

  Os sintomas clássicos são a sede excessiva a micção frequente a 

a forma constante. A diabetes tipo 2 corresponde acerca de 90% dos casos de 

diabetes correspondendo a restante 10% a diabetes a milito tipo 1 e a diabetes 

gestacional. Pensa-se que seja a obesidade a principal causa da diabetes tipo 2 

em indivíduos geneticamente predisposto. A incidência de diabetes tem subido 

de forma significativa nos últimos 50 anos, em paralelo com obesidade. No ano 

2010 existiam cerca de 285 milhões de pessoas afetadas pele doença muito 

mais do que os 30 milhões de casos registrados em 1985. Entre as possíveis 

complicações a longo prazo de níveis elevado de glicose no sangue estão a 

doenças cardiovasculares, os acidentes vasculares cerebrais, a lesão da retina 

provocada pela retinopatia diabética a insuficiência renal e a necessidade de 

dialise, e a má circulação sanguínea no membro o que pode levar a sua 

amputação. A complicação como cetoacidose e rara, jaze trata de uma 

característica de diabetes do tipo1  



 
 
 

 
SINAIS E SINTOMAS  

 . Os sintomas habituais de diabetes são a poliúria (micção frequente), a 

polidipsia (sensação de sede), polifágia (sensação de fome) e perdida de peso. 

Entre os outros sintomas descrito no momento do diagnostico estão visão turva; 

prurido, neuropatia, infecções vaginais recorrentes e fatiga 

COMPLICAÇÕES  

A diabetes de tipo2 e normalmente uma doença crônica a igual corresponde 

uma diminuição da esperança média de vida de dez anos. Isto deve-se em 

parte uma serie de complicações graves associadas a doença, na quais se 

inclui o risco a duas vezes maior de doenças cardiovasculares, como a 

cardiopatia ou um AVC, um risco vinte vezes maior de amputações dos 

membros inferiores e a uma maior taxa de hospitalizações. Nos países 

desenvolvidos e em progressão nas demais regiões, a diabetes e a causa 

principal de cegueira não traumática e de insuficiência renal crônica. 

 

CRITERIOS DE DIAGNOSTICO DA DIADETES 

Condição                 glisemiaPAS2h                glicemia Jejum              Hba 

 mmol/(mg/dl)                 mmol/(mg/dl)                       % 

Normal                       <7.8(<140)                      <6.1(110)                    <(6.0-6.4) 

Anomalia da glicemia 

em jejum                        <7.8(<140)                  >6.1(110)                      ( < -126)           

Anomalia da tolerância 

Glicose(ATG)                          >7.8(>140)               <7.0(<126)              6.0-6.4 

 

Diabetes milito                     >11.1(>200)                 >7.0(>126)              >6.5 

 

 



 
 
 

 
  2-OBJETIVOS 

  2.1-OBJETIVOS GERAL 

O trabalho objetivo realizar ações educativas para modificar os fatores de risco 

em pacientes com Diabetes milito que no tenham complica cines em município 

de pinhalzinho  para evitar mediante  trabalho dicas complicações.  

                    2.2-OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Elevar o nível de conhecimento sobre fatores de risco em paciente com  diabetes 

milito . 

Modificar o estilo de vida a pacientes diabéticos a traves de ações  educativas  

Efetivar ações  educativas de prevenção  das complicações da diabetes milito 

junto a população e equipe  de saúde.  

Incentivar ações de promoção  de saúde e prevenção de la diabete milito  

Melhorar os indicadores de morbimortalidade da diabetes  melito na população 

.Valorizar as ações   da  atenção básica. 

3-METODOLOGIA 

3.1 –Cenário da intervenção   

PINHALZINHO SÃO  PAULO conta com uma população  de 17000 habitante  O 

estudo da intervenção que será realizada na UBS que se localiza-se em 

aproximadamente.  

La UBS conta com um equipe de 9 professionais de saúde .As etapas projeto 

acontecerão nas dependências da própria unidade.  

El município de PINHALZINHO conta  com dos unidades básica donde es 

atendido por dos enfermagens em  cada posto em los sítios. 

A unidade de saúde ,tem uma boa estrutura física posso 6 consultórios uma sala 

de vacina ,recepção, dos banheiros , áreas para reuniões de equipe . La mesma 

realiza consultas medicas  diárias ; atendimentos a dedemanda espontânea e  

programada ;reuniões com grupos de hipertensos ;diabéticos y demais 

3.2-Sujeto da intervenção 

Serão sujeitos desse estudo pacientes portadores de diabetes milito que 

apresentem alguma complicação  e que tenham importantes fatores de risco na 

faixa etária  de  40-60 anos  que pedem ter em algum momento  posibles  



 
 
 

 
complicações; os quais as ações  educativas tem um papel fundamental para 

evitar estas.Os pacientes com estas características serão identificado por meio 

das equipe  de saúde.   

3.3-Estrategia e ações  

Inicialmente cera necessário a identificação da população dos pacientes com 

diabetes milito cadastrado na UBS que tenham algumas complicações o algum 

fator de risco para padecer de estas complicações .      

Essa investigação acorrera na abordagem no paciente no momento de seu  

acolhimento na UBS  o mediantes consultas , o em entrevistas e visitas ala casa 

coando no puída acudir ala UBS.  

Os pacientes selecionados serão convocados para uma reunião  na UBS para 

desenição rápido do objetivo e a importância do projeto. 

3.4-AVALIAÇAO E MONITORIAMENTO 

A avaliação e monitoramento deve acontecer por médio de observações da 

aparecimento  de complicações de la diabetes milito e os fatores de risco  

associados.   

O monitoramento também acontecera com o acompanhamento dos indicadores 

de incidência e prevalência de la diabetes milito y sus complicações associadas 

do município.   

4-RESULTADOS 

Neste processo esperasse uma redução dos fatores de risco de la diabetes milito 

sai como disminucion de las complicações por meio de ações educativas  e 

também melhorar o nível de conhecimento para modificar  estilo de vida desse  

paciente que ainda no tine complicações . 
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APENDICES 

UNIVERSIDADE ABERTA SUS –UNA-SUS 

UNIVERSIDADE  FEDERAL DE SÃO PAULO- UNIFESP 

 

EU-----------------------------------------------------------------tendo sido devidamente  

esclarecido sobre todas as condições que costam neste documento, sobre  a 

minha participação no projeto intitulao ( a formaçaõ de grupos de educaçaõ em 

saude para modificar o perfil epidemilogico dos portadores de diabetesmellito 

tipo2 com complicaçaõ no municipiode pinhalzinho sp como responsavel dr 

alfredo exposito carralero; no diz respeito ao objetivo do projeto ;aos 

procedimentos que serei submetido; declaro que tenho plena conhacimento dos 

dereitose dos condições  que me foram asseguradad; a seguir relacionados. 

1-minha participação e voluntaria econtribuira para melhorar a minha saude e as 

ações dos servicios de saude do municipio. 

2-minha identidade jamas sera conhecida e divulgada para autras pessoas. 

3-todas  as infomações queeu fornecer ser gravadas em codigo no computador. 

4-não receberei qualquer beneficio direto pela minha participação. 

5-não terei nenhum prejuizo ou puniçãp por  participar uo por deixar de participar 

deste estudo. 

6-terei a liberdade de não responder alguma ou algumas questões se não 

desejar ,assim como terei a liberdade de desistir de participar do estudo sem  

sofrer punição uo prejuizo por isso. 

7-minha participação no projeto não me prejudica nas servicios publicos de 

saude que utilizo declaro ,ainda que  concordo interamente com as condicões 

que foram apresentadas e que livremente manifesto aminha vontade em 

participar do referido projeto. 

PINHALZINHO----------------------------------------------------------DE--------------------                                                            

RESPONSAVEL__________________________________                                                            

PARTICIPANTE_________________________________ 

 

 

                 

 

 

 



 
 
 

 
  APENDICE-B 

QUESTIONARIO 

UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS-UNA-SUS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO –UNIFESP 

                          QUESTIONARIO 

1-Gustou de participar do projeto de intervenção? 

SIM------------------ NÃO----------------------------- 

2- não sua opnião o projeto ajudo aconhecer sobre sua doenca? 

SIM------------------------------ NÃO------------------------------------------------- 

3-Voce echa que os fatores de risco como( sedentarismo e estado nutricional) 

são importantes para mudar estilo de vida em sua doenca? 

SIM--------------------------------------- NÃO-------------------------------------------- 

4-Voce conhece autros fatores de risco que podem agravar sua doenca? 

sem---------------------------------------------- não---------------------------------------------------- 

5-Na sua opnia quais forom os pontos negativo e positivo de intervenção/ 

 

6-Estes projetotrajerom mudançãs no estilo de vida? quais? 

 

7-Gostaria fazer outra projeto au atividade para melhorar os fatores de risco? quais? 
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