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Introdução 

   

Identificação e apresentação do problema 

 

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), anteriormente conhecido como diabetes 

não-insulina dependente ou diabetes do adulto, representa pelo menos 90% dos 

casos de diabetes. Caracterizada por uma resistência à insulina, uma deficiência 

relativa de insulina ou as duas coisas ao mesmo tempo. O diagnóstico de DM2 

pode ocorrer em qualquer idade. DM2 pode permanecer sem ser detectado por 

muitos anos. O diagnóstico é feito quando uma complicação ou quando executa 

um teste de sangue de rotina ou um teste de glicose da urina. Muitas vezes, mas 

nem sempre, está associada com excesso de peso ou obesidade, que pode 

levar à resistência à insulina e levar a altos níveis de glicose no sangue. 

Pessoas com DM2 muitas vezes podem ser inicialmente tratadas da sua 

condição através de exercícios e dieta. No entanto, ao longo do tempo a maioria 

das pessoas necessitam de medicação oral ou insulina (1).  

O consumo elevado de alimentos ricos em gorduras saturadas, colesterol 

e sódio, em conjunto com o sedentarismo, têm sido relacionados a uma gama de 

doenças crônicas/fatores de risco como hipertensão, dislipidemias e DM2, 

condições que frequentemente estão associadas, na vida adulta (2).  

Na área número 1 da Unidade Básica de Atenção (UBA) Jose Adalberto 

Lelis García do município de Guaíra, São Paulo, temos evidencia de que existe 

mal controle dos níveis glicêmico dos pacientes afetados com diabetes, 

comportando-se da seguinte maneira; da população total da área que é de 3.737 

habitantes, temos 159 pacientes diabéticos deles temos só 3 do tipo 1 (insulino 

dependente) e o resto que são 156, são de tipo 2 (3,4).  

Há ampla evidência de que mudanças no estilo de vida, por exemplo, 

manutenção de atividade física moderada e o peso corporal saudável, podem 

ajudar a prevenir o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Obesidade, obesidade 

abdominal particularmente, é associado com o desenvolvimento de DM2 (5).  

Perda de peso melhora a resistência à insulina e reduz a ocorrência de 

diabetes tipo 2. Portanto, as pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade 
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devem ser motivadas para manter um peso saudável. Atividade física é um dos 

pilares fundamentais na prevenção da diabetes (5). 

Outros comportamentos a considerar são: Fumo um fator de risco bem 

estabelecido para muitas doenças crônicas, como diabetes e suas 

complicações. Além de outros efeitos prejudiciais, fumar aumenta a acúmulo de 

gordura abdominal e resistência à insulina. Todos os fumantes devem parar de 

fumar. No entanto, muitas vezes, acontece que quando você parar de fumar 

aumenta o peso, então também deve ser dado conselhos dietéticos sobre como 

evitar o ganho de peso, por exemplo, controlar ansiedade e os sintomas de 

abstinência com sessões curtas de atividade física para aliviar o stress, ao invés 

de ir comer lanches. Além disso, há evidências de que o estresse e a depressão 

podem se relacionar a diabetes e doenças cardiovasculares (6). 

Padrões de sono: uma duração de sono curto (<6h) ou larga (>9h) pode 

ser associada com um risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2. Falta de 

sono pode afetar o equilíbrio dos hormônios que regulam a ingestão de 

alimentos e balanço energético. Uma longa duração de sono pode ser um sinal 

de depressão ou respiração desordenada de sono e deve ser tratada 

adequadamente. Há também uma estreita relação entre obesidade e síndrome 

da apneia obstrutiva do sonho, a forma mais comum de distúrbios respiratórios 

do sono (6). 

Fatores ambientais: A história da doença inclui muitas condições que 

estão associadas com o aparecimento clínico da diabetes, situações 

particularmente emocionais ("traumas" e "riscos"). De fato, muitos pacientes 

diabéticos começam suas manifestações após exposição a um estresse intenso 

e repentino como um assalto, um acidente de carro e outros. Descarga hormonal 

que acompanha esses eventos (adrenalina, glicocorticoides e outros) é 

provavelmente a causa de uma pessoa geneticamente predisposta a manifestar 

a sua incapacidade de lidar com uma sobrecarga metabólica. Existem muitos 

outros fatores que também estão associados com o surgimento do diabetes 

clínico, incluindo infecções e drogas (glicocorticoides e diuréticos). O 

microambiente em que o feto se desenvolve também parece influenciar, a julgar 

pelo fato de que indivíduos que sofrem de desnutrição intrauterina, identificada 
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pelo baixo peso ao nascer, baixa altura ou peso da placenta, têm uma maior 

risco de desenvolver DM2 na época adulta (7).  

Os dois fatores mais comumente associados com o desenvolvimento de 

DM2 é a obesidade e idade e este parece ser o único fator que significa mais 

risco, embora em idades muito avançadas não é observado já essa correlação 

(8). 

Em nossa área de atenção temos um grupo importante de pacientes com 

DM2 que não conseguem um bom controle dos níveis de glicemia aceitável para 

a doença. Por tais motivos se propõe realizar um projeto de intervenção para 

mudar estilos de vida que influenciam na prevalência da diabetes tipo 2.   
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Objetivos 

 

Objetivo Geral  

 

Propor estratégias para mudança no estilo de vida de pacientes com 

história de diabetes tipo 2 da equipe da área 1 da Unidade Básica de Saúde 

Jose Adalberto Lelis García do município, Guaíra, São Paulo. 

 

Objetivos Específicos 

 

Melhorar os conhecimentos da diabetes tipo 2 por parte dos pacientes. 

Dar orientações sobre alimentação de qualidade para os pacientes 

diabéticos tipo 2. 

Prover um bom controle glicêmico permanente dos pacientes. 

Diminuir o acometimento de órgãos alvos a médio e longo prazo nesta 

população. 
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Metodologia  

 

Cenário do estudo 

 

O presente projeto será realizado na área número 1 da Unidade Básica 

José Adalberto Lelis García do município de Guaíra, São Paulo. Da população 

total da área que é de 3.737 habitantes, temos 159 pacientes diabéticos destes 

somente 3 do tipo 1 (insulina-dependente) e o restante, que são 156, são de tipo 

2. Dos 156 pacientes diabéticos tipo 2, a maioria não conseguem o bom controle 

da glicemia e estão associado ao sobrepeso e obesidade.   

 

 Sujeitos da intervenção 

 

Os sujeitos da intervenção são os moradores deste bairro com Diabetes 

Mellitus tipo 2 interessados em participar do projeto compreendidos nas idades 

de 20-59 anos. 

 

Estratégia e ações 

 

- Primeira etapa: 

 

1. Reunião com a equipe de saúde para informar sobre a realização do projeto, o 

objetivo geral e os específicos desta intervenção. 

2. Consentimento informado e/ou esclarecido dos pacientes interessados em 

participar do projeto. 

3. Coleta de dados do Sistema de Informação de Atenção Básica, dos Prontuários 

e Ficha A, sobre a história médica dos pacientes. 

4. Capacitação dos profissionais da saúde, solicitando o apoio técnico do 

Nutricionista e Educador Físico.  
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    - Segunda Etapa: 

 

1. Orientação aos pacientes sobre fatores de risco que influenciam na ocorrência e 

descompensação da Diabetes. 

2. Utilizar os espaços do grupo de diabéticos, para realização de palestras pelo 

nutricionista, com orientações de alimentação saudável, composição energética, 

de vitaminas e minerais dos alimentos assim como propor e apresentar receitas 

elaboradas com verduras, legumes, frutas e peixes, ou seja, alimentos mais 

saudáveis para pacientes com diabetes. 

3. No mesmo espaço, aproveitar para que sejam realizadas as palestras do 

educador físico, essas sobre exercícios que devem ser praticados pelos 

pacientes, horários factíveis, tempo de realização de caminhadas, gasto 

energético e de calorias de cada exercícios (realizar avaliação médica 

cardiovascular dos pacientes previamente aos exercícios). 

4. Orientação pela médica clínica da equipe, enfermeira e outros integrantes da 

equipe nas consultas, visitas domiciliares e reuniões de grupos, sobre os 

benefícios da prática de exercícios físicos, consumo de alimentos saudáveis, 

abandono do consumo de álcool e cigarro e danos do excesso de sal na dieta. 

 

Avaliação e Monitoramento 

 

O monitoramento da evolução dos pacientes participantes deverá ser feito 

pela mensuração da Hemoglobina Glicada no período de três em três meses (ao 

começo da intervenção, meio e final). 
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Resultados esperados 

 

Espera-se obter, com o desenvolvimento deste projeto de intervenção, 

melhor conhecimento da doença pelos pacientes que a possuem. Além disso, 

estabelecer um melhor controle da glicemia dos pacientes. Pretende-se, 

também, incentivar com as palestras o maior acesso da população à informação, 

que a comunidade estabeleça consumos de alimentos saudáveis como vegetais, 

legumes, peixe, fibras dietéticas, cereais entre outros. 

Com a intervenção, ainda se espera que a médio e longo prazo ocorra 

diminuição das descompensações e prejuízos dos órgãos alvos. 

Por fim, espera-se a mudança no estilo de vida dos pacientes 

participantes do projeto e das famílias envolvidas. 
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Cronograma 

 

Atividades 2015 J F M A M 

Elaboração do Projeto X     

Aprovação do Projeto X     

Estudo do referencial/revisão bibliográfica 
X X    

Coleta de dados   X   

Discussão e Análise dos Resultados    X  

Revisão final e digitação     X 

Entrega do trabalho final     X 

Socialização do trabalho     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Referências Bibliográficas  

 

1. The International Diabetes Federation (IDF) [Acesso em 20 de março 2015]. 

Disponível em: www.idf.org/node/26457?language=es. 

2. Sichieri R, Coitinho DC, Monteiro JB, Coutinho WF. Recomendações de 

alimentação e nutrição saudável para a população brasileira. Arq Bras 

Endocrinol Metab. 2000 Jun; 44(3): 227-32. [Acesso em 18 março 2015]. 

Disponível em:  http://dx.doi.org/10. 1590/S0004-27302000000300007 

3.  Fichas A e B das famílias cadastradas da área número 1 do PSF Jose Adalberto 

Lelis Garcia. 

4. Ministério de Saúde Secretaria de Atenção Básica Sistema de Informação na 

Atenção Básica(SIAB). [Acesso 15 de março 2015] Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/acesso-a-informação. 

5. Portero KCC, Motta DG, Campino AAC. Efeitos do atendimento domiciliar sobre 

os marcadores bioquímicos e os parâmetros biofísicos de portadores de 

síndrome metabólica. CuidArte enfermagem / Faculdades Integradas Padre 

Albino, Curso de Graduação em Enfermagem. (2012) 6 (2): 15-22. [Acesso 8 de 

março 2015] Disponível em: 

http://fundacaopadrealbino.org.br/facfipa/ner/pdf/CuidArte%20Enfermagem%20v

%206%20n%201%20jan.%20jun.%202012.pdf 

6. Fontbonne A, Cesse EAP, Sousa IMC, Souza WV, Chaves VLV, Bezerra AFB, at 

all. Controle dos fatores de risco em hipertensos e diabéticos acompanhados 

pela estratégia de saúde da família no estado de Pernambuco, Brasil. [Acesso 

15 de março 2015] Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

311X2013000600016  

7. G. M. Silva, G. G. S. Menezes. Avaliação do perfil sócio demográfico e hábitos 

de vida dos pacientes hospitalizados no munícipio de Lagarto, Sergipe. Scientia 

Plena. 2014 10 (03). [Acesso em março 2015]. Disponível em: 

http://www.scientiaplena.org.br/sp/article/viewFile/1541/942 

8. Geraldo JM, Alfenas RCG. Papel da dieta na prevenção e no controle da 

inflamação crônica–evidências atuais. Arq. Bras. Endocrinol. Metab. 2008; 56(6): 

951-67.http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S180929502011000400007 

../../Cássia/Downloads/Diabetes
http://www.idf.org/node/26457?language=es


12 

 

9. Martins MPSC, Gomes ALM, Carvalho E Martins AMC, Mattos MM, Souza Filho 

MD, Mello DB at al. Consumo alimentar, pressão arterial e controle metabólico 

em idosos diabéticos e hipertensos. Rev Bras Cardiol 2010; 23(3): 62- 70. 

[Acesso 10 de março 2015] Disponível em: 

http://pt.calameo.com/read/0005517792476422e4bd7 

10. Barceló A, Aedo C, Rajpathak S, Robles S. The cost of diabetes in Latin America 

and the Caribbean. Bulletin of the World Health Organization. 2003; 81(1): 19-28. 

.[Acesso em 18 março 2015]. Disponível em: 

http://www.who.int/bulletin/Barcelo0103.pdf  

11. Coitinho DC, Leão MM, Recine E, Sichieri R. Condições nutricionais da 

população brasileira: adultos e idosos:Pesquisa Nacional sobre Saúde e 

Nutrição. Brasília: INAN/Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição; 1991 

.[Acesso em 18 março 2015]. Disponível em: 

www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/25013/00075060 

12. Ministério da Saúde. DATASUS. Information about health: mortality 

.[Acesso em 18 março 2015]. Disponível em:   

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?idb2011/c12.def. 

13. Danaei G, Finucane MM, Lu Y, Singh GM, Cowan MJ, Paciorek CJ et al. 

National, regional, and global trends in fasting plasma glucose and diabetes 

prevalence since 1980: systematic analysis of health examination surveys and 

epidemiological studies with 370 country-years and 2.7 million participants, 

Lancet, 2011, 378(9785):31–40. .[Acesso em 18 março 2015]. Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21295844 

 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obtuf.def

