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1. INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, no final da década de 1980, estimou-se a prevalência de DM na 
população adulta em 7,6%. 

Os dados mais recentes apontam para taxas mais elevadas, como 13,5% em São 
Carlos-SP (A)4 e de 15% em Ribeirão Preto-SP. 

Em 1985, estimava-se haver 30 milhões de adultos com DM no mundo; esse 
número cresceu para 135 milhões em 1995, atingindo 173 milhões em 2002, com 
projeção de chegar a 300 milhões em 2030. 

Quantificar a prevalência de DM a estimar o número de pessoas com diabetes no 
futuro é importante, pois permite planejar e alocar recursos de forma racional. 

Em estudo multicêntrico sobre a prevalência de diabetes no Brasil evidenciou a 
influência da idade na prevalência da DM e observou incremento de 2,7 % na faixa etária 
de 30 a 59 anos para 17,4% na de 60 a 69 anos o seja, um aumento de 6,4 vezes.  

A DM desencadeia complicações como retinopatias, cardiopatias, nefropatias y  
neuropatias; o objetivo é tratar de manter os níveis normais de glicemia. (5) 

Os custos do DM afetam o individuo, a família e a sociedade, porém não são 
apenas econômicos. Os custos intangíveis (p.ex., dor, ansiedade, inconveniência e perda 
de qualidade de vida) também apresentam grande impacto na vida das pessoas com 
diabetes e seus familiares, o que é difícil de quantificar. (1) 

El estresse pode interferir no cuidado de DM pelos efeitos negativos sobre a saúde 
dos pacientes e o aumento das complicações. (5) 

E importante a aceitação da condição de cronicidade da doença e ter em conta os 
fatores psicológicos para seu enfrentamento (5)   

Atualmente, a prevenção primaria de DM1 não tem una base racional que possa 
aplicar a toda a população. As intervenções ainda são teóricas, necessitando estudos que 
as confirmem. As mais aceitáveis baseiam-se e em evitar a administração do leite de vaca 
nos primeiros 3 meses de vida. (1) 

Quando ao DM2, condição na qual a maioria dos indivíduos também apresenta 
obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia, as intervenções debem abranger essa 
múltiplas anormalidades metabólicas, o que, além de prevenir o surgimento de diabetes, 

estaria também evitando doenças cardiovasculares.(1)  
As atividades educativas são consideradas de grande importância como 

complemento da ação clínica, que permite mudanças no estilo de vida. 
É necessário que os profissionais da atenção básica conheçam/reconheçam as 

competências necessárias para o trabalho nas práticas educativas em DM. É importante a 
iniciativa de cada um, que muitas vezes desenvolve de maneira empírica sua função; 
porém, esses têm potencial para o desenvolvimento sistematizado de competências que 
tornariam o trabalho mais efetivo e, assim, satisfatório. 

O desenvolvimento de todas as competências identificadas e estudadas nesse 
trabalho está relacionado ao trabalho em equipe e à necessidade de formação contínua 
dos profissionais. A identificação e o estudo das competências profissionais para as 
práticas educativas em DM permitiram-nos a possibilidade de perceber o amplo campo de 
debate envolvendo o tema, bem como a necessidade de mais estudos sobre o mesmo.(2) 

Num estudo sobre o avanço do conhecimento em diabetes e a avaliação de 
estratégias educativas, permite se discutir os possíveis limites e opções de 
aperfeiçoamento do processo de educação em saúde, associado aos programas para 
diabetes. (3) 

A prática educativa apresenta-se como uma das melhores maneiras de 
conscientizar a pessoa com diabetes sobre a importância do auto-cuidado. É um 
momento no qual indivíduo e profissionais de saúde discutem todas as informações 



acerca da doença e do tratamento”. (3) 
Sobre os profissionais que participaram em uma investigação sobre diabetes e 

auto-cuidado além de ter bom escore sobre conhecimento de diabetes, ainda assim não 
modificaram as atitudes para enfrentamento mais adequado da doença. (2) 

Reforça-se a necessidade permanente de avaliação de programas de educação 
em diabetes para redirecionamento de estratégias educacionais que tenham significado 
para as pessoas acometidas, aprimorem a prontidão para o aprendizado e, 
consequentemente, reforcem atitude positiva no enfrentamento da doença. Cabe destacar 
que a escassez de literatura nacional para análise comparativa dos dados constituiu-se 
em limitação para a compreensão das implicações dos resultados obtidos no presente 
estudo para a realidade brasileira. Nessa direção, há necessidade de desenvolvimento de 
outros estudos no Brasil para futuras comparações. (4) 

A idéia principal deste trabalho é formular uma proposta baseada nos resultados de 
outras investigações, e de apresentar novos abordagens integrais em vários níveis que 
abarcam o educativo, informativo, vivencial, individual, grupal e familiar, incluindo ao 
pessoal da Usafa Jardim Conciençãozinha.  

Pretende-se transformar e contribuir com a transformação de atitudes, 
comportamentos e conduta dos pacientes e familiares de pacientes com DM que permite-
se a melhoria e prolongar o tempo de aparição de complicações da doença. 

É assim que o presente projeto oferecerá a comunidade varias ações entre elas: 
* Divulgação na população (não só acadêmico) duma doença que tem alto impacto em 
diferentes níveis: 
    ~ individual (psicológico, físico, laboral) 
    ~ familiar (dedicação aos cuidados nas complicações) 
    ~ social / laboral/ econômico (empresas/estado) 

A Unidade onde se realizará o presente trabalho está situada no Bairro de Jardim 
Conceiçãozinha. Esta unidade funciona desde o dia 14 de Novembro de 2014 e ainda não 
tem os equipes completos. Têm só um equipe com 3 médicos (2 MM), seis agentes 
comunitários, una enfermeira, 3 técnicos de enfermagem, dentista e técnica de dentista e 
pessoal administrativo (2), pessoal de segurança e Gerente. 

Dentro das atividades funciona o consultório e Grupo de “Hiperdia”, Grupo e 
consulta de Aleitamento Materno, consultório de Pré-Natal, Grupo de Gestantes, 
consultório de Clínica Geral, visitas domiciliares e capacitação interna entre o pessoal de 
enfermagem, agentes comunitários e médicos. 

Ao momento atual estão cadastradas 1207 pessoas no território da equipe e 67 
são as pessoas diagnosticadas de Diabetes Mellitus e com tratamento. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL: 
        

O projeto de intervenção tem como objetivo melhorar a taxa de pessoas com       
diabetes Mellitus controlada por meio da aceitação da doença e conhecimento do impacto  
do controle para a qualidade de vida. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

*  Identificar os pacientes com Diabetes Mellitus; 
 



*   Avaliar os níveis glicêmicos e controle da doença; 
 

           *   Avaliar o grau de envolvimento no auto-cuidado e controle da doença; 
 
           *  Realizar uma proposta de intervenção para melhorar o controle da doença e o 
               nível de conhecimento quanto ao impacto na qualidade de vida. 
 
 
 

3. METODOLOGIA 
 
 
3.1. Cenário da intervenção 

 
O lugar onde se dará a intervenção é na USAFA de Jardim Conceiçãozinha em 

Guarujá, estado de São Paulo. A população cadastrada é de 1207 pessoas, com 67 
pessoas diagnosticadas y em tratamiento para Diabetes. 

Os controles dos pacientes cadastrados são feitos pela consulta e indicações de 
médico geral. 

A deficiencia em relação ao tema é que, nos comienzos do funcionamento da 
unidade (novembro 2014) començaram a fazer consultas usuarios que pelo menos nos 
últimos 3 o 4 anos  é tendo feito diagnóstico não fizeram tratamento; e outros não tenhan 
presente os cuidados alimentares nem os exercicios físicos como importantes; e outros 
com sintomas ainda não tenhan feito consulta nenuma. 

Para a realização do projeto, a coordenação contará com a participação dos 
agentes comunitários de saúde, uma enfermeira e a médica geral. 
 
 
3.2. Sujeitos de Intervenção 
 
       O público-alvo são sujeitos masculinos e femininos entre 20 e 65 anos de idade, 
moradores no bairro, é cadastrados na Unidade de Saúde que apresentam diagnóstico de 
DM. Os usuarios participantes são os diagnosticados y em tratamento por DM2. 
 
3.3 Estratégias e ações 
 
Etapa 1.  Identificação em a população dos usuários com DM2, cadastrados na Unidade 
               no momento de consulta agendada o de acolhimento. 
 
Etapa 2.  Os pacientes identificados serão convidados para a reunião grupal onde será 
                feita as orientações em relação à participação no Projeto de Intervenção, a 
                organização dos grupos de  orientação e a realização de grupo de exercícios 
                físicos. 
 
Etapa 3.  Agendamento de consultas individuais para iniciar o continuar avaliação 
               correspondente e seguimento da resposta terapêutica com controles glicémicos 
               para ver se houve mudança. 
 
Etapa 4.  Serão realizadas reuniões grupais quinzenais no grupo de orientação para as 
               palestras, e grupo de trabalho com dinâmicas de programação neuro linguistica, 
               e técnicas de liberação de energia emocional e lúdicas. 
 



 

3.4. Avaliação e Monitoramento 
 
       *  Discutir a avaliação dos níveis glicêmicos antes e apos a intervenção. 
 

       *  Busca se durante as reuniões grupais a participação de todas as pessoas 
presentes com el intuito de favorecer as modificações necessárias para o 

           melhoramento do trabalho. 
 
 
 
4.  RESULTADOS ESPERADOS 

 

      *    Diminuir as taxas de pacientes com nível glicêmico descompensado. 
 

      *    Melhorar as atitudes de compromisso e responsabilidade na própria saúde com a 
           participação nas atividades propostas. 
 

      *    Lograr trabalhar las creenças sobre a doença. 
       
      *    Melhorar a integração entre os membros da equipe de saúde. 

 
 
 

5. CRONOGRAMA 
 

 

 Atividades        Janeiro     Feverei.    Março   Abril   Maio    

Elab.Projeto          X               

Aprov.Projet          X                        

Est.Ref.Teor.             X                            X        X                     X         

Colet dados          X        X      

Entr.Trab.Fin       X       

Divulg.Resul          X       
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