
Título

Projeto de intervenção comunitária para melhorar a qualidade de vida do paciente diabético em Feital.

Introdução

O Diabetes Mellitus é uma doença metabólica caracterizada por um aumento anormal do açúcar ou glicose
no sangue.1 A glicose é a principal fonte de energia do organismo porem, quando em excesso, pode trazer
varias complicações à saúde como por exemplo o excesso do sono no estágio inicial, problemas de cansaço e
problemas físico-táticos em efetuar as tarefas desejadas. Quando não tratada adequadamente, podem ocorrer
complicações como ataque cardíaco, derrame cerebral, insuficiência renal, problemas na visão, amputação do
pé e lesões de difícil cicatrização, dentre outras complicações.2

A medida geral encontrada em nove capitais brasileiras (7,60%) é pouco superior à observada na população
dos Estados Unidos, que é de 6,6 % , onde o diabetes é considerado um problema de saúde pública. Vale a
pena ressaltar que a magnitude da prevalência do diabetes desse pais norte americano foi superada pelos
resultados das cidades do Rio de Janeiro (7,47 %) São Paulo (9,66%) e Porto Alegre (8,89%) (Brasil 2003).
Estes dados tornam-se particularmente relevantes quando observamos que numa população economicamente
instável como a brasileira, onde o sistema de saúde frequentemente convive com deficit na captação de
recursos, existe um grande contingente de indivíduos com moléstias não diagnosticadas ou não tratadas
adequadamente.

Através do diagnostico situacional de saúde realizado no modulo Planejamento e Avaliação em saúde em na
área da Unidade Básica de Saúde no Feital, Mauá; foi conhecido na existência de 216 pacientes com diabetes
com uma alta incidência de complicações e afetação de sua qualidade de vida, surgiu a necessidade de
identificar o significado de "qualidade de vida" para a pessoa diabética; reconhecerem que aspectos de sua
vida o diabetes causou maior influência e identificar o seu grado de satisfação com a vida para construir um
plano de ação que melhore a qualidade de vida do paciente diabético nas ESF do Feital.

Objetivos 

Objetivo geral

Aumentar a qualidade de vida do paciente diabético em na UBS Feital.

Objetivos específicos 

Identificar o significado de qualidade de vida para as pessoas com diabetes.

Reconhecer em que aspectos de sua vida o diabetes causo maior influencia.

Capacitar todos os pacientes, os familiares e a comunidade local em qualidade de vida do paciente com
diabete, por meio de educação gradativa, contínua, interativa e adequada.

Método 

Local: UBS Feital, Município Mauá, SP

Publico- Alvo: A população do estudo sera compreendida por 216 usuários da UBS com o diagnóstico de
Diabetes Mellitus maiores de 20 anos de idade, cadastrados na equipe de saúde laranja da Unidade de Saúde
da Família Feital. 

Ações:

1- Inicialmente será necessária a identificação dos pacientes com diabetes a fim de fazer os questionários.
Essa investigação será através de abordagem durante a consulta médica, sob a forma de entrevista.



2- Realizar palestras educativas semanais aos pacientes portadores de Diabetes maiores de 20 anos sobre a
importância  do controle e o uso adequado da medicação. Além disso, serão convidados os familiares dos
pacientes para que possam tirar as dúvidas em relação a doença e apoiar ao tratamento. As palestras
educativas serão dadas na mesma unidade de saúde onde elas recebem o tratamento.

3- Serão realizadas reuniões quinzenais, na unidade de saúde, com toda a equipe da Estratégia de Saúde da
Família, na quais serão discutidos assuntos, tais como: a população alvo continua com dúvidas, algum
paciente não teve aderência ao tratamento e porque não ou gostariam que algum assunto fosso abordado com
maior profundidade.

Avaliação e Monitoramento: 

Será aplicado o questionário por segunda ocasião do projeto que permitirá avaliar as melhorias logradas
durante o desenvolvimento do estudo, os dados serão coletados e processados percentualmente com ajuda de
calculadora e representados em gráficos estadísticos que permitirá a discussão dos resultados.

Resultados Esperados 

Com essa intervenção espera-se que os portadores de diabetes mellitus tenham aderência ao tratamento
melhorando sua qualidade de vida e evitando as complicações decorrentes dessa patologia 
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