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Resumo

O Diabetes Mellitus é uma das patologias crônicas mais comuns no mundo, tendo seu
crescimento cada ano mais. A elevação de casos descritos de DM, se deve ao aumento de
população idosa e tem estreita relação com hábitos de vida inadequados. Uma vida não
regrada, bem como a e má adesão ao tratamento, colaboram para a falta de controle dos
níveis glicêmicos, favorecendo surgimento das complicações do Diabetes Mellitus.

As complicações do DM, microvasculares e macrovasculares, são responsáveis por causar
impacto negativo na vida dos pacientes, gerando patologias secundárias e de difícil controle.

Sabe-se que os principais aliados para melhor manejo do DM são: aderência ao tratamento e
bons hábitos de vida que incluem alimentação balanceada e prática regular de atividade
física. Com isto, afirma-se a importância do cuidado integral à saúde.
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PROBLEMA/SITUAÇÃO

O Diabetes Mellitus é uma das patologias crônicas não transmissíveis mais comum no mundo
e sua prevalência cresce cada vez mais com o envelhecimento da população e hábitos de
vida inadequados. É também uma das doenças mais impactantes para o Sistema de saúde
devido ao elevado custo de manutenção e, posteriormente, custo de suas complicações.

A área 06 do Centro de Saúde Dr. Yoshito Kanzawa tem 3.200 pessoas cadastradas, dentre
as  quais,  891  são  diabéticos  tipo  2,  insulino  dependentes  e  não  insulino-dependentes.
Percebemos que a adesão medicamentosa é relativamente alta em detrimento do estilo de
vida marcado pelo sedentarismo, obesidade e alimentação inadequada. Com isto, advém as
complicações do Diabetes microvasculares e macrovasculares como neuropatia, retinopatia,
nefropatia, isquemia, Infarto Agudo do Miocárdio e Acidente Vascular Cerebral.

Mediante isso, faz-se necessário melhor controle da doença, conscientização dos pacientes e
explanação das consequências advindas do mal controle glicêmico.



ESTUDO DA LITERATURA

Segundo a carta de Ottawa, a “promoção de saúde” deve ser entendida como a capacitação
das pessoas e da comunidade para modificar os determinantes de saúde em benefício da
própria qualidade de vida, resultando consequentemente em uma perícia natural no controle
deste processo (Costa et al., 2002).

Dessa  forma,  o  cuidado  integral  à  pessoa  com  Diabetes  deve  compreender  aspectos
psicossociais e culturais (PACE et al., 2006). O desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis é complexo, sendo necessárias ações permanentes que não apenas foquem o
indivíduo e suas famílias de maneira isolada, mas que também levem em consideração os
aspectos  sociais,  econômicos  e  culturais  destes.  A  baixa  aderência  aos  tratamentos
medicamentosos e, principalmente, a negligência quanto às mudanças necessárias de estilo
de  vida  fazem com que  aproximadamente  50% dos  pacientes  portadores  de  doenças
crônicas como o DM não obtenham melhoras no contexto da doença (Costa et al., 2002).

Em revisão de prontuários, podemos perceber que grande parte dos pacientes diabéticos não
tem associado tratamento medicamentoso à mudança de estilo de vida (manejo adequado
da alimentação e exercício físico), bem como, por vezes, também não fazem uso correto da
medicação.  O  manejo  adequado  da  alimentação  é  fundamental  para  a  prevenção  de
complicações microvasculares, assim, não basta realizar o número adequado de refeições, é
preciso observar as características dos alimentos consumidos. Assim como a dieta adequada,
o exercício físico tem sido considerado um dos três principais fatores para o controle do 
Diabetes  Mellitus,  pois  sua  prática  regular  melhora  a  circulação,  diminui  a  glicemia,
potencializa a ação da insulina, colabora no controle do peso, da Hipertensão Arterial e na
redução do colesterol e triglicerídeos (CECILIO et al., 2015).

Diante disso,  visando a atenção básica de saúde,  é primordial  tanto o uso correto das
medicações, bem como dieta adequada, prática regular de atividade física e promoção de
saúde com enfoque no individual, nas famílias e no coletivo. Pode-se abordar palestras sobre
a importância do auto-cuidado,  impactos na qualidade de vida que as complicações do
Diabetes podem causar, orientações alimentares, quais tipos de atividades físicas podem ser
praticadas e grupos de apoio e discussão.



AÇÕES

O projeto proposto será abordado no Centro de Saúde Dr. Yoshito Kanzawa, na cidade de
Mirandópolis, interior do Estado de São Paulo. Terá como enfoque pacientes diabéticos acima
de 20 anos, insulino-dependentes e os não insulino-dependentes, portadores de Diabetes
Mellitus tipo 2.

O trabalho será executado pelos profissionais da Atenção Básica desta Unidade de Saúde,
abrangendo  Médicos,  Enfermeiros,  Técnicos  e  Auxiliares  de  Enfermagem  e  Agentes
Comunitários de Saúde.

As ações a serem executadas serão:

1)A partir da análise de prontuários, selecionar os pacientes que irão participar do “Projeto
Sou mais Saúde”. Serão selecionados todos os pacientes acima de 20 anos, Diabéticos tipo 2,
insulino-dependentes e não insulino-dependentes. Será realizado busca ativa e convite para
o Projeto, além de divulgação por meio de cartazes informativos sobre a importância do auto-
cuidado  para  prevenção  de  complicações  crônicas.  Posteriormente,  os  pacientes  serão
classificados com estratificação de risco, presença ou ausência de comorbidades, hábitos de
vida, peso, IMC, medida de circunferência abdominal, valores de glicemia, resultados dos
últimos exames de função renal e exame físico, focando no pé diabético.

2)Inicialmente será realizada capacitação da equipe de apoio do projeto, que constará de: 01
Médico,  01  Enfermeiro,  01  Técnica  de  Enfermagem,  02  Auxiliares  de  Enfermagem,  02
Psicólogas, 01 Educador Físico, 01 Nutricionista, 01 Terapeuta Ocupacional, 01 Dentista e 06
Agentes Comunitários de Saúde. A princípio, esta equipe receberá treinamento por meio de
palestras, vídeos e troca de conhecimento sobre a fisiopatologia da doença, tratamento,
meios de prevenção e controle.

3)O Projeto terá como objetivo principal a conscientização sobre os cuidados com o Diabetes,
a repercussão – saúde em geral, econômica, social, psicológica -   que as complicações,
quando instaladas, podem causarão longo da vida.

4)Será  realizado  um questionário  inicial  sobre  as  medicações  de  uso  contínuo,  hábitos
alimentares,  atividades  físicas  que  estão  sendo  praticadas,  pesagem  inicial,  glicemia,
anotação de exames, circunferência abdominal e IMC.

5)O cronograma funcionará com orientação nutricional 01 vez por semana, atividade física
(hidroginástica, caminhada, alongamento) 03 vezes por semana e todas as sextas feiras,
encontro do grupo com todos os profissionais, para discutirem dúvidas, troca de experiência,
pesageme aferição das demais medidas.

Monitoramento das ações: Posteriormente, tais parâmetros serão anotados 01 vez por mês e,
ao final de 06 meses, será avaliado se houve melhor controle da glicemia, melhora nos
parâmetros laboratoriais, perda de peso e exame físico geral.

 



RESULTADOS ESPERADOS

Com a  aplicação do  Projeto  Sou Mais  Saúde,  espera-se  que os  pacientes  participantes
reduzam as complicações crônicas advindas desta Patologia, como manutenção do peso,
diminuição do IMC, riscos de nefropatias, cardiopatias, retinopatias, bem como diminuição da
morbimortalidade, implementando para a população geral, hábitos de vida mais saudáveis
que ofertem menos riscos à saúde.

A partir do momento em que os participantes entenderem o quão importante é a prevenção
e profilaxia, o conhecimento de autocuidado se disseminará mais e a reação em cadeia será
extremamente positiva. Sabe-se que a chave para o sucesso deste projeto é adesão do
paciente, por isto, o engajamento de toda a equipe se faz extremamente necessária.

Além disso, como promover o bem à própria saúde, haverá também diminuição de gastos de
investimento público perante esta patologia. Desta forma, esta ação beneficiará a todos.
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