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Resumo

    A   Diabetes  como doença  crônica  não trasmissível envolve muito mais do que sequélas
fisicas, pois  também  problemas emocionais e sociais.  Na   UBS  Vila Maggi  , foi detectado   
durante  a  consulta  um  aumento  significativo  dos  pacientes  com  Diabetes  Mellitus
descompensada e complicações relacionadas com o desconhecimento  dos fatores de riscos
e das complicações. O  objetivo é realizar ações educativas para diminuir a incidência desta
doença na população e modificando hábitos e estilos de vida não saudáveis. 
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Introdução

Fazemos parte de um país que tem  incidência e prevalência de pacientes diabéticos, assim
como suas complicações, que tem uma repercusão no meio de ambiente familiar, social e
economia por apresentar sequelas e desvantagens para o ser humano .

Estas  complicações  surgem  fundamentalmente  como  resultado  de  controlo  metabólico
descompensado e que para preveni-las  é preciso algumas ações como o  controle  eficiente
da glicemia, bem como de outros fatores de riscos associado ,hipertensõ, e colesterol por
exemplo, associado  a uma vigilância periódica dos órgãos mais sensíveis. (Almaguer, 2007) 

 Em a UBS que eu trabalho tem muitos pacientes  diabéticos  a maioria ja apresentan
algumas complicação qomo retinopatia, nefropatia, neuropatia, pé diabetico, amputação de
membros  inferiores  ,  recentemente  fez-se  pesquisa  de  pé  diabetico   e  muitos  de  eles
apresentavam perda da sensibilidade dos membros inferiores, micoses nos pé e unhas, a
maioria tem uma dieta inadequada, sedentarismo, uso incorreto de medicação, abandono de
tratamento, pouco conhecimento da doença  pelo que não percebem o risco, que levam a um
descontrole metabólico. Isso representa alta morbi-mortalidade, com perda importante na
qualidade de vida. Além dos  custos financeiros o  diabetes  acarreta  também  outros custos
associados a dor, ansiedade e menor qualidade de vida que afeta a doentes  e suas famílias,
representam  também  carga  adicional  a  sociedade  em  decorrência   da  perda  de
 produtividade no trabalho, aponsentadoria precoce  mortalidade prematura. (Brasil, 2013).

Por  isso   é  muito   importante intervenir  em ista  problemática  mundial  para que ,para
melhorar qualidade de vida do paciente ,fazendo acções educativa para ajudar a paciente
 conhecer  melhor  a  doença  a  importancia  do  acompanhamento   medico   ,orientação
nutricional  adequada,como  evitar  complicaçãoes  ,como  usar  insulina   ou  outros
medicamentos ,como usar  os aprelhos que midem glicose ,orientação de atividade fisica ,de
como proceder em situaçãos de hipo  e de hiperglicemia .Esse aprendizado  ,é fundamental
 naõ só para um bom controle do diabetes  como também para garantir autonomia  e
independencia  ao paciente .Por isso deveriamos trazar estrategias educativas  para frenar
istas complicações perigrosa para a saúde .( BRASIL, 2013).



Objetivos (Geral e Específicos)

Objetivo Geral  :            

 Implementar estratégias educativas sobre a  Diabetes  na UBS  Vila Maggi .

Objetivos Específico:  

 Identificar temas que os pacientes queiram que seja abordado nas atividades educativas

Realizar ações clínicas para prevenir as complicação derivados da Diabetes Mellitus.



Método

LOCAL  :  UBS  VILA   MAGGI ,Regiaõ   de  Pirituba ,Zona Norte,São Paulo \SP 

PUBLICO -ALVO: Pacientes com Diabetes Mellitus

AÇÕES 

Realizar atividades educativas sobre nutrição adequada e atividades físicas e incorporar os
pacientes a grupos de nutrição e outras atividades.

Fazer atividades sobre o uso correto de medicação e seus benefícios . 

Avaliação e Monitoramento 

Realizar acompanhamento médico seguindo  fluxograma para avaliar  estes pacientes em
busca de complicações, efetividade no tratamento.



Resultados Esperados

O presente estudo pretende  através das atividades educativas ampliar os conhecimentos
sobre  a Diabetes  Mellitus á população, também   espera-se diminuição de abandono de
tratamento,  diminuição das complicação   de doenças,  melhor adesão do tratamento e
incorporar os pacientes nas atividades educativas na UBS,   com isso ajudar a diminuir  a
morbilidade e mortalidade na população. 
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