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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1 Identificação e apresentação do problema  

O diabetes, também conhecido por Diabetes Mellitus (DM), é um grave e 
crescente problema de saúde pública, com inúmeras complicações. É 
significativo o número de pessoas que sofre deste problema, fato que tem sido 
explicado em parte pelo envelhecimento e crescimento da população, assim 
como pela obesidade, dietas pouco saudáveis e a estilos de vida sedentários, 
fatores associados ao incremento da urbanização e industrialização (1,2). 

Ainda que não contagiosas e não relacionadas com estigmas sociais 
particulares, as complicações crônicas do DM podem conduzir a uma 
degradação progressiva e irreparável do corpo e a uma gradual perda de 
dignidade do doente. Não existe praticamente nenhum órgão ou sistema 
orgânico que não possa ser afetado por esta doença (2). 

 A prevenção deve ser realizada nos diferentes níveis de cuidados de 
saúde, mediante a identificação dos indivíduos em risco – prevenção primária, 
identificação de casos não diagnosticados – prevenção secundária e pelo 
tratamento dos indivíduos já afetados pela doença, com o objetivo de prevenir 
complicações agudas e crônicas – prevenção terciária (1,2,3). Um maior nível 
de conhecimento sobre a doença e as suas complicações está relacionado 
com uma melhora da qualidade de vida, com a redução do número de crises de 
hipoglicemia, com o menor número de intervenções hospitalares, com o melhor 
controle metabólico e com uma maior aceitação da doença.  

  O DM afeta cerca de 2% da população mundial, prevendo-se que 
ultrapasse os 3% na próxima década (2). Em 1995, os países em que existiam 
maior número de pessoas com DM - prevendo-se que em 2025 ainda serão-, 
eram a Índia (19 milhões), a China (16 milhões) e os EUA (14 milhões) (2). Em 
2000, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimava que o número de 
pessoas com DM no mundo atingisse os 177 milhões e adiantava que, a 
manter-se a tendência em relação à estrutura etária da população, em 2025 a 
maioria das pessoas com a doença nos países desenvolvidos terá 65 ou mais 
anos de idade, enquanto nos países em desenvolvimento se situará na faixa 
etária entre os 45 e os 64 anos. Esta estimativa significa que cerca de 170 
milhões de mulheres e homens que vivem em partes do mundo em 
desenvolvimento, em menos de trinta anos, serão diabéticos nos anos que 
deveriam ser os mais produtivos da sua vida. A OMS considera ainda que, no 
mundo, o número de mortes relacionado com o diabetes é de, 
aproximadamente, 4 milhões de pessoas por ano, sendo provável que este 
número de mortes se encontre subestimado (2). 

Na Europa, a prevalência de DM em 2003 era de 7,8%, o que 

correspondia a 48 milhões de pessoas diagnosticadas (1). Nos Estados Unidos, 

o número de pessoas com DM dobrou, alcançando 23,6 milhões em 2007, 

7,8% da população total. Entre os idosos com 60 anos ou mais, 12,2 milhões 

ou 23,1%, têm diabetes (4). Na América Latina e Caribe, essa enfermidade 



3 
 

 
 

afeta quase 19 milhões de pessoas (5). No Brasil, no final da década de 1980, 

estimou-se a prevalência de DM na população adulta em 7,6%; dados mais 

recentes apontam para taxas mais elevadas, como 13,5% em São Carlos-SP e 

15% em Ribeirão Preto-SP (8). 

 É difícil conhecer a incidência de DM tipo 2 (DM2) em grandes 
populações, pois envolve seguimento durante alguns anos, com medições 
periódicas de glicemia. Os estudos de incidência são geralmente restritos ao 
DM tipo 1 (DM1), pois suas manifestações iniciais tendem a ser bem 
características. A incidência de DM1 mostra acentuada variação geográfica, 
apresentando taxas por 100 mil indivíduos com menos de 15 anos de idade: 
38,4 na Finlândia, 7,6 no Brasil e 0,5 na Coreia, por exemplo(9). Atualmente, 
sabe-se que a incidência de DM1 vem aumentando, particularmente na 
população infantil com menos de 5 anos de idade (10). 

Dados brasileiros de 2010 mostram que as taxas de mortalidade por DM 
(por 100 mil habitantes) apresentam acentuado aumento com o progredir da 
idade, variando de 0,50 para a faixa etária de 0 a 29 anos a 213,4 para a de 60 
anos ou mais, ou seja, um gradiente de 427 vezes (11). Na maioria dos países 
desenvolvidos, quando se analisa apenas a causa básica do óbito, verifica-se 
que o DM figura entre a quarta e a oitava posição. Estudos brasileiros sobre 
mortalidade por DM, analisando as causas múltiplas de morte, ou seja, quando 
se menciona DM na declaração de óbito, mostram que a taxa de mortalidade 
por essa enfermidade aumenta até 6,4 vezes (12). 

 O risco de desenvolver essa doença cresce entre as pessoas 
sedentárias, com excesso de peso, obesidade central, hipertensão arterial, 
glicemia plasmática de jejum ≥100mg/dl, hábitos alimentares inadequados, o 
avançar da idade e, ainda, com histórico familiar de diabetes, considerado fator 
de risco não modificável (13).  

 A educação para o autocuidado é aspecto fundamental do tratamento da 
pessoa com diabetes e sua importância é reconhecida em diversos estudos, 
realizados em comunidades com diferentes características socioeconômicas e 
culturais (14,15). A educação efetiva de pessoas com DM para o autocuidado 
requer que os profissionais de saúde adquiram conhecimento dos aspectos 
psicossociais, epidemiológicos e fisiopatológicos da doença, desenvolvam 
habilidades pedagógicas, capacidade de comunicação e de escuta, e de 
compreensão e negociação com a equipe multiprofissional de saúde (16). 

 Esses conhecimentos, habilidades e estratégias dos profissionais de 
saúde podem ter efeitos positivos na mudança de atitudes dos indivíduos com 
diabetes para adesão ao plano alimentar, à realização de atividade física, 
monitorização de glicose no sangue e tomada de medicamentos orais ou 
insulina, os quais possibilitam a obtenção de controle metabólico adequado 

(17,18). Essa condição contribui para a redução das complicações crônicas da 
doença e da necessidade de hospitalização (19). 

 A necessidade de desenvolver atividades de ensino e práticas 
educativas de saúde, direcionadas à pessoa com diabetes e sua família, 
centradas na disponibilização do conhecimento e no fortalecimento de atitude 
ativa frente à doença, está relacionada à prevenção de complicações por meio 
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do auto manejo da doença, o que possibilita à pessoa conviver melhor com a 
sua condição (3,5,8).  

 

  1.2 Justificativa da Intervenção  

 O DM é uma doença crônica que requer um bom controle, bem como 
adesão a uma dieta saudável, associada a prática de exercícios físicos, 

prevenindo assim consequências desta doença de base. O profissional pode 
inserir-se neste contexto através do processo de educação, levando 
informações e promovendo um sujeito participativo no adoecimento. 

 A falta de informações pode acarretar inúmeros problemas como por 
exemplo a falta de adesão ao tratamento, dieta inadequada, níveis de glicose 
acima do que é preconizado pelo Ministério de Saúde, complicações, 
internações e até óbitos. 

 Caso o problema priorizado não seja enfrentado e solucionado, deverão 
ser buscadas, juntamente com a equipe, novas estratégias de ação com o 
objetivo de propor uma educação em saúde que priorize o autocuidado, estilo 
de vida sadio, mudanças necessárias para a qualidade de vida. 

 Acredita-se que prover a população com conhecimentos, que é o 
objetivo maior desta proposta, poderá contribuir significativamente para a 
mudança dos hábitos de vida, refletindo na melhora da qualidade de vida das 
pessoas. 

 Além disso, é fundamental estimular e promover mudanças de hábitos, 
estilos de vida e atitudes para prevenir os problemas de saúde que poderão ser 
desencadeados ao longo do tempo, em decorrência do DM. 

No município de Promissão, Estado de São Paulo, há um número 
elevado de pacientes com DM, porcentagem que cresce continuamente. Na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) São João, localizada no bairro de mesmo 
nome, há um total de 3.060 pacientes. As principais doenças que afetam a 
população são o Diabetes Mellitus, a Hipertensão Arterial, a Obesidade, as 
doenças infecciosas agudas e parasitárias. 

Há uma alta prevalência de pacientes com DM, chegando 
progressivamente a 260 pacientes com a doença no último ano.  Destes 260 
pacientes, 82 são do tipo I e 178 são do tipo II, sendo que a maioria adquiriu a 
doença devido aos fatores de risco modificáveis, tais como obesidade, 
sedentarismo, com ausência completa de atividade física e dieta inadequada. 

Sendo assim, torna-se de extrema importância estudar o tema proposto 
e elaborar um plano de intervenção, uma vez que informações apresentam-se 
necessárias sobre cuidados de saúde e hábitos saudáveis. A proposta de 
educação em saúde deverá envolver a equipe multiprofissional no sentido 
desta levar os indivíduos a experimentar atividades com ênfase na promoção e 
prevenção da saúde. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Estabelecer uma estratégia de cuidado e de prevenção dos fatores de risco aos 
pacientes com Diabetes Mellitus. 

 

 2.2 Objetivos Específicos  

 Identificar os pacientes com Diabetes Mellitus da área de abrangência 
da UBS São João. 

 Determinar os fatores de riscos frequentes nestes   pacientes.  

 Elaborar um plano de ações para controlar os fatores de risco 
modificáveis nos pacientes com Diabetes Mellitus. 

 Conseguir uma melhor adesão ao tratamento medicamentoso para 
prevenir as complicações. 

 Avaliar o nível de aceitação e conhecimentos adquiridos pelos pacientes 
após a intervenção.  
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3. METODOLOGIA 

 

 3.1 Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção 

 Serão convidados a participar da intervenção os pacientes com DM e a 
equipe mínima da Unidade de Saúde (médico, enfermeiro, dentista, auxiliar de 
enfermagem), além de profissionais de apoio como psicólogo, nutricionista, 
farmacêutico.  

 3.2 Contexto da intervenção  

São João é um dos bairros do município de Promissão, tendo uma 
população de 3060 pessoas com predomínio da faixa etária de 40 a 49 anos. A 
maioria da população é alfabetizada, porém o nível educacional é baixo, com 
predomínio do ensino primário incompleto. A principal fonte de trabalho da 
população, encontra se no frigorífico da cidade, nas lavouras agrícolas e 
comércio de menor porte, tendo um índice de desemprego considerável. Além 
da UBS, que leva o mesmo nome do bairro, a comunidade tem uma igreja, uma 
padaria, um mercadinho, uma escola primária e uma feira de produtos 
industriais e alimentícios. A maioria das casas estão em um mal estado 
construtivo, o serviço de coleta residual de sólidos e de esgoto tem problemas, 
o que faz que o bairro não tenha as melhores condições higiênicas 
necessárias. 

A UBS tem uma recepção onde se faz o acolhimento dos pacientes. 
Uma auxiliar de enfermagem e uma enfermeira são as que organizam a 
agenda e os prontuários dos pacientes. Há dois consultórios médicos onde se 
faz o atendimento da população, uma sala para inalações, uma sala de 
curativo, uma sala para fazer citologia, outra sala para fazer teste de gravidez e 
teste de HIV, uma farmacêutica que faz o pedido de Insulina para os pacientes 
diabéticos de Promissão, além de fazer o pedido dos medicamentos aos 
pacientes, e uma sala para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  

Os ACSs fazem as visitas domiciliárias no horário da tarde, pegam os 
medicamentos dos acamados, fazem o agendamento de pacientes, além de 
realizarem o cadastro das famílias e coletarem os dados de saúde para 
Unidade. 

 Na UBS também tem um consultório odontológico, onde trabalham dois 
dentistas que realizam os cuidados da saúde bucal nas escolas do município 
de Promissão. Além disso, há uma auxiliar de serviços gerais responsável pela 
limpeza da Unidade.  
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 3.3 Estratégias e ações 

1. Inicialmente será necessária a identificação dos pacientes com 
DM, presente entre os pacientes cadastrados na UBS. Após, será 
realizado um planejamento para trabalhar com os fatores de 
riscos modificáveis do DM: obesidade, dieta inadequada, 
sedentarismo, falta da prática de exercícios físicos, e direcionar 
as ações preventivas. Essa investigação será através da 
abordagem no momento do acolhimento na unidade de saúde, 
nas visitas domiciliárias e durante as consultas médicas.    

2. Será realizada uma reunião na UBS com os pacientes 
selecionados, para descrição do objetivo e da importância do 
Projeto de Intervenção.  

3. Agendamento de consultas individuais dos pacientes com DM 
para conscientização da importância da consulta periódica, com 
frequência mínima de três vezes ao ano. Desta maneira, uma 
avaliação mais próxima dos fatores de risco de cada paciente 
poderia ser realizada, prevenindo complicações da doença.   

4. Serão programadas reuniões semanais, na UBS e no Centro 
Integral de Promissão, com os profissionais da saúde, da equipe 
de trabalho da UBS São João e os pacientes selecionados, nas 
quais serão discutidos fatores de risco que afetam os pacientes 
com Diabetes Mellitus, cuidado e manejo de situações 
envolvendo a doença. 

DIA TEMA Palestrante 

1º dia  Acolhimento e exposição do projeto Equipe de Saúde 

2° dia   Trabalhar com fatores de risco 
sobrepeso e obesidade, fazer 
exercícios físicos e evitar 
sedentarismo. 

 Dieta de pacientes com Diabetes 
Mellitus. 

Nutricionista 

3° dia  Importância de não usar 
medicamentos não indicados pelo 
profissional médico. 

 Interações medicamentosas. 

Farmacêutica 
 

4° dia   Evitar complicações: 
Pé diabético, retinopatias. 

 

Enfermeira 

5° dia   Indicações e manejo adequado dos 
medicamentos do Diabetes Mellitus 
tipo 1 e tipo 2. 

Médica 

6° dia  Trabalhar com o tema Stress e 
Qualidade de Vida. Adesão e 
motivação ao tratamento. 

Psicóloga 

7° dia  Discussão analítica e global do 
projeto; 

 Aplicação do questionário; 

 Confraternização. 

Equipe de Saúde 
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 3.4 Avaliação e monitoramento 

Durante as reuniões da Equipe de Saúde da UBS será discutido o 
desenvolvimento do projeto para possíveis novas intervenções necessárias. 

 Os pacientes serão estimulados durantes as reuniões a testemunhar 
seus pontos de vista sobre dieta, exercícios físicos, peso corporal, além de 
outros fatores, e os aspectos positivos e negativos do projeto de intervenção.  

Para avaliar os pontos positivos e negativos, na perspectiva dos 
pacientes, será aplicado um questionário (Anexo).  

Além disso, os resultados, do ponto de vista do cuidado com a saúde, 
serão avaliados após o projeto.  
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que os pacientes diabéticos alcancem a percepção dos 
fatores de risco e o cuidado adequado da doença.  

Para um direcionamento eficiente e eficaz do autocuidado é preciso que 

se tenha um programa para pacientes com DM intenso e motivador, pois o 

autocuidado adequado requer interesse e comprometimento dos pacientes 

diabéticos e da colaboração dos profissionais de saúde.  

Através das atividades realizadas, espera-se melhorar os níveis de 

adesão dos diabéticos no planejamento de seu tratamento, dando-lhes mais 

responsabilidade e coparticipação, o que se relaciona ao seu cuidado, a 

participação ativa no tratamento e a realização de mudanças no estilo de vida. 
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5.CRONOGRAMA 

 

Atividades Abril 
2015 
 

Maio 
2015 

Junho 
2015 

Julho 
2015 

Agosto  
2015 

Setembro 
2015 

Outubro 
2015 

Elaboração do 
projeto 

X       

Identificação da 
população 

 X      

Estudo do 
referencial teórico 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Implantação do 
projeto 

  X X X   

Discussão e análise 
dos Resultados  

    X   

Reunir a equipe 
multiprofissional 
para divulgação 
dos resultados 
obtidos.  
 

     X  

Identificar 
necesidades de 
novas ações em 
saúde 

     X X 
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7.ANEXO 

Questionário de avaliação do projeto. 

1 Você gostou de participar do Projeto de Intervenção sobre fatores de risco e 

cuidado do Diabetes Mellitus? 

(    ) sim                              (    ) não 

 

2 Qual o fator de risco que você sentia como principal em relação à sua 

doença, antes de participar do Projeto de Intervenção? 

 

3 O projeto ajudou você entender sobre sua doença e o uso correto da 

medicação? 

(    ) sim                              (    ) não 

 

4 Na sua opinião, quais foram os pontos positivos do projeto? E os negativos? 

 

5 As atividades trouxeram mudanças em seu estilo de vida? Qual(is)? 

 

6 Você conseguiu, juntamente com a equipe de saúde, trabalhar para diminuir 

os fatores de risco do Diabetes? 

(    ) sim                              (    ) não 

  

7 Além do que foi proposto no projeto, você gostaria de realizar outras 

atividades? Quais?  

 

9 Atualmente, sente ter o mesmo conhecimento da doença?  

(    ) sim                               (    ) não 

Por que? 

 

 


