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Resumo
A diabetes mellitus é uma doença é uma doença crônica causada por uma deficiência
absoluta ou relativa de insulina, e, como resultado, o corpo é incapaz de regular adequa-
damente a quantidade de glicose no sangue. Existem dois tipos de diabetes Tipo 1 e Tipo
2. O diabetes tipo 2 geralmente ocorre sem sintomas, por isso pode passar despercebido
por um longo tempo para o paciente, mas os altos níveis de açúcar no sangue (glicemia),
podem estar causando danos ao seu organismo em silencio. Os sintomas geralmente apare-
cem como sede excessiva (polidipsia), a necessidade para urinar (poliúria) com frequência
e perda de peso. No entanto, apesar da perda de peso, falta de apetite, pelo contrário, o
paciente tem uma tendência a comer (polifagia). Ao contrário do Tipo 1, que sempre deve
recorrer a terapia com insulina, o diabetes Tipo 2 pode ser, controlado com dieta, exercí-
cios ou medicamentos. Em nossa comunidade a diabetes afeta um número considerável de
pessoas, e os conhecimentos que elas apresentam sobre a doença e os fatores de risco que
a acompanham e muito pouco. Por esse motivo consideramos este estudo importante para
elevar os conhecimentos sobre a necessidade de modificar hábitos e estilos de vida para
garantir e melhorar a qualidade de vida dos pacientes que apresentam a doença, fazendo
com que alcancem assim autocontrole, evitando a presença de complicações crônicas que
são as causas de maior morbimortalidade. Permitindo a pessoa ser menos dependente
tanto de sua família como dos serviços de saúde, permite também a preparação psicoló-
gica para uma boa convivência com a doença conhecendo que a mesma não tem cura,
mas pode ser controlada garantindo melhor expectativa de vida. Nesse sentido, o objetivo
deste projeto de intervenção Ampliar estilos de vida saudáveis dos pacientes com diabe-
tes mellitus tipo 2 acompanhados pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Juventino Hass
Peters. Este trabalho de intervenção envolve 35 pacientes diabéticos cadastrados pela
equipe de saúde da ESF o planejamento das estratégias e ações será realizado através de
reuniões da equipe básica de saúde e as ações serão organizadas em 4 etapas para uma
melhor sistematização do estudo realizado, são elas: seleção de pacientes, identificação
de fatores de risco, projeto e implementação da intervenção educativa sobre os fatores
de risco identificados. Com esse projeto espera-se que os pacientes que participarão do
programa de educação adquiram conhecimento adequado da doença e podem controlar
e evitar a temida complicação aumentem seu conhecimento sobre sua doença, proporci-
onando a possibilidade de alcançar uma sobrevida maior com uma melhor qualidade de
vida. Aumentem seu conhecimento sobre sua doença, proporcionando a possibilidade de
alcançar uma sobrevida maior com uma melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Diabetes Mellitus Tipo 2, Promoção da
Saúde
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1 Introdução

Mafra é um município brasileiro do planalto norte do estado de Santa Catarina com
uma situação geográfica ao oeste Catarinense e na microrregião do Planalto de Canoinhas.
Ela possui 23 bairros, dentre eles, está o Bairro de Bela Vista do Sul em interior onde
está a Unidade Básica de Saúde (UBS) Juventino Hass Peters. A UBS é constituída por
uma equipe de saúde e possui uma sala de recepção,1 farmácia, 1 sala enfermagem, sala
para curativo e de injeção, um consultório médico e 1 consultório odontológico.

O bairro possui restritas opções de áreas comunitárias de lazer como praças e par-
ques. A escolaridades dos moradores é baixa, a maioria possui o nível escolar de primário.
Na comunidade há um alto índice de pessoas com uso de álcool e umas quantidades de
pacientes fumantes. A partir dos dados coletados com a própria equipe de saúde e dos
prontuários, identificou-se que na UBS há 854 pessoascadastrada, dessas 422 são homens
e 432 são mulheres. Em relação aos dados epidemiológicos, a prevalência de hipertensão
artéria sistêmica é de 22,67% (n=156), de diabetes mellitus é de 4,10% (n=35), e de cardi-
opatas, 1,52%. A equipe realiza acompanhamento de pessoas com HAS, diabetes mellitus
e cardiopatias. A equipe identificou outros problemas de saúde e agravos, como: . Aumento
de número de casos de gravidez na adolescência, 2. Proporção elevada de doenças crônicas
na área de Bela Vista d sul (HAS, diabetes mellitus), 3. Aumento dos índices percentu-
ais de óbitos relacionados ao câncer, 4. Percentual médio de internamentos por IRA, 5.
Alto índice de internamentos por problemas cardíacos e infartos agudo do miocárdio. Em
relação aos determinantes e condicionantes a unidade acompanha: 1. Número elevados
de casos de alcoolismo entre a população masculina e feminina, 2. Aumento do número
de casos de acidentes de trabalho, 3. Aumento significativo de famílias em situações de
vulnerabilidades social nos últimos 10 anos na zona de Bela Vista.

Para proceder à priorização dos problemas, adotou-se a divisão por eixos: condições
de saúde da população, determinantes condicionantes e gestão em saúde. A pontuação
utilizada foi de 1 a 3, sendo que 1 significativa uma baixa magnitude, transcendência, vul-
nerabilidades e um alto custo e o 3 uma alta magnitude, transcendência, vulnerabilidade
e um baixo custo e 0 2 é uma situação intermediaria para magnitude, transcendência e
vulnerabilidade. Onde o principal problema priorizado foi: Proporção elevada de doenças
crônicas na área de Bela Vista d sul (HAS, diabetes mellitus)

Enfatiza-se a diabetes mellitus tipo 2, já que, é uma doença que aumenta cada ano
em todo o mundo, em nossa pratica diária observamos que existe aumento do número de
pessoas que padecem, chama a atenção que são pacientes que precisam de atendimento
frequente, e possuem pouco conhecimento sobre os fatores em que devem atuar para
obterem melhor controle e reduzir as complicações produzidas pela doença. Consideramos
que e uma situação que precisa da intervenção da equipe de saúde com o máximo de
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responsabilidade pela saúde da população. A Organização mundial da saúde (OMS) há
prognosticado que no de 2030 a diabetes mellitus afetará 370 milhões de pessoas o que
supõe um aumento de 114% a respeito das últimas cifras publicadas por essa causa. Dados
de Delgado E. As estimações internacionais indicam que a prevalência de diabetes se
duplicara em os próximos anos.(OPAS, 2017). O diabetes mellitus (DM) se há convertido
em um problema de saúde a nível mundial por sua crescente incidência e prevalência, e
por associar-se com uma elevada mobilidade e mortalidade a causa de suas complicações .
América latina incluindo Brasil não está exceta de essa situação.A diabetes mellitus esta
sendo chamada como a epidemia deste seculo, devido fundamentalmente a um aumento
cada vez maior dos fatores que a predispõem, nos quais podemos atuar para modifica-lo,
já que existe tendência à alimentação não saudável, com o consumo excessivo de comidas
rápidas(fast food) não pratica de atividade física; o que favorece a obesidade, o alto
consumo de drogas como tabagismo e álcool.

Em nossa comunidade a diabetes afeta um numero considerável de pessoas, e os co-
nhecimentos que elas apresentam sobre a doença e os fatores de risco que a acompanham
e muito pouco. Por esse motivo consideramos este estudo importante para elevar os co-
nhecimentos sobre a necessidade de modificar hábitos e estilos de vida para garantir e
melhorar a qualidade de vida dos pacientes que apresentam a doenca, fazendo com que
alcancem assim autocontrole, evitando a presenca de complicações crônicas que são as
causas de maior morbimortalidade. Permitindo a pessoa ser menos dependente tanto de
sua família como dos serviços de saúde, permite também a preparação psicológica para
uma boa convivencia con a doença conhecendo que a mesma não tem cura, mas pode
ser controlada garantindo melhor expectativa de vida.Esse projeto e possível realizar-se
porque existem as condições para aplica-lo, tanto humana como material, este momento e
oportuno porque já conhecemos qual e o problema, temos então que trabalhar em sua so-
lução, que será o que nos permitira alcançar os resultados e as mudanças que se precisam
para obter maior qualidade em atenção como equipe de saúde da família e comunidade.O
estudo esta de acordo com os interesses da comunidade e unidade de saúde porque dessa
forma se da solução a um problema que existe e afeta a muitas pessoas da comunidade,
diminuindo assim a demanda de atendimento especializado e de recursos, melhorando a
qualidade de vida e a satisfação da população para a qual trabalhamos.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo geral
Ampliar estilos de vida saudáveis dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 acompa-

nhados pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Juventino Hass Peters

2.2 Objetivos específicos
• Descrever o perfil dos pacientes com diabetes mellitus acompanhados pela UBS;

• Ampliar o conhecimento dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 acompanhados
pela UBS.
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3 Revisão da Literatura

A diabetes mellitus tipo 2 é uma doença que aumenta a cada ano em todo o mundo, em
nossa pratica diária observamos que existe aumento do número de pessoas que apresentam
essa doença, chama a atenção que são pacientes que precisam de atendimento frequente, e
possuem pouco conhecimento sobre os fatores em que devem atuar para obterem melhor
controle e reduzir as complicações produzidas pela doença. Consideramos que é uma
situação que precisa da intervenção da equipe de saúde com o máximo de responsabilidade
pela saúde da população. A Organização Mundial de Saúde (OMS) há prognosticado
que no de 2030 a diabetes mellitus afetará aproximadamente 370 milhões de pessoas
o que supõe um aumento de 114% a respeito das ultimas cifras publicadas por essa
causa. As estimações internacionais indicam que a prevalência de diabetes se duplicara
em os próximos anos (OMS, 2016). O diabetes mellitus (DM) é um problema de saúde
a nível mundial por sua crescente incidência e prevalência, e por associar-se com uma
elevada mobilidade e mortalidade a causa de suas complicações . América latina incluindo
Brasil não está exceta de essa situação. A diabetes mellitus esta sendo chamada como a
epidemia deste século, devido fundamentalmente a um aumento cada vez maior dos fatores
que a predispõem, nos quais podemos atuar para modifica-lo, já que existe tendência à
alimentação não saudável, com o consumo excessivo de comidas rápidas(fast food) não
pratica de atividade física; o que favorece a obesidade, o alto consumo de drogas como
tabagismo e álcool. (IDS, 2001)

Atualmente, as doenças não transmissíveis são responsáveis por 66% da carga de do-
enças no Brasil, caracterizando-se pelos anos de vida perdidos por morte prematura e
por incapacitação (BM, 2005) . Entre as doenças crônicas não transmissíveis o diabetes
mellitus se destaca pela sua morbimortalidade e como fator de risco para patologias do
aparelho circulatório. No Brasil, estima-se que entre 2000 e 2030 o número de indiví- duos
com diabetes passará de 4,5 milhões para 11 milhões(WILD et al., 2004). E que a metade
desta população desconhecerá o diagnóstico (PAIVA et al., 2006)O diabetes mellitus é
uma doença crónica causada por uma deficiência absoluta ou relativa de insulina, e, como
resultado, o corpo é incapaz de regular adequadamente a quantidade de glicose no sangue.
Existem dois tipos de diabetes Tipo 1 e Tipo 2. O diabetes tipo 2 geralmente ocorre sem
sintomas, por isso pode passar despercebido por um longo tempo para o paciente, mas os
altos níveis de açúcar no sangue (glicemia), podem estar causando danos ao seu organismo
em silencio.(OPAS, 2017) Os sintomas geralmente aparecem como sede excessiva (poli-
dipsia), a necessidade para urinar (poliúria) com frequência e perda de peso. No entanto,
apesar da perda de peso, falta de apetite, pelo contrário, o paciente tem uma tendên-
cia a comer (polifagia). Ao contrário do Tipo 1, que sempre deve recorrer a terapia com
insulina, o diabetes Tipo 2 pode ser, controlado com dieta, exercícios ou medicamentos.
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A glicose é um açúcar simples, que entra na corrente sanguínea a partir do intestino. É
absorvida a partir de alimentos e bebidas açucaradas como uma parte natural da diges-
tão, é transportada pelo sangue no corpo todo, uma vez que é um dos nutrientes básicos
para as células, quando atinge os tecidos do corpo, tais como as células musculares, que
é convertida em energia, sua concentração no sangue é regulada automaticamente pelo
hormônio insulina que é essencial para esta tarefa ser segregada no sangue pelo pâncreas.
(ZAGURY, 2017). O corpo precisa de insulina para ajudar as células absorverem a gli-
cose, que é posteriormente convertida em energia. Um decréscimo na insulina provoca um
aumento na concentração da glicose.(MACEDO, 2005)

Geralmente pessoas com diabetes Tipo 2 não apresentam sintomas, muitas vezes aci-
dentalmente descobertos durante um exame médico ou quando submetidos à verificação
de qualquer outro motivo. Se presente, os sintomas podem incluir: aumento da produção
de urina, mais sede do que o habitual, cansaço, perda de peso, visão turva, facilidade
de infecções como a candidíase ou levedura infecção dos órgãos genitais. Estes sintomas
podem ser leves e passarem despercebidos durante anos, algumas pessoas simplesmente
sentem algum desconforto ou simplesmente assumem que estes são problemas de idade.
(AGUILAR, 2004) O diabetes Tipo 2 ocorre quando o corpo torna-se resistente à insulina.
Isso acontece quando o tecido (por exemplo, o músculo) não respondeu completamente
à insulina e, portanto, não pode usar a glicose do sangue para a energia. O pâncreas
responde produzindo mais insulina. Além disso, o fígado, onde é armazenada a glicose,
libera mais para tentar aumentar a disponibilidade do mesmo, assim o pâncreas se torna
incapaz de produzir insulina suficiente e os tecidos tornam-se resistentes a ela, por con-
seguinte, os níveis de glicose no sangue começam a subir gradualmente. Pode levar vários
anos até que o açúcar atinja um nível no sangue que resulta no aparecimento de sintomas.
Os sintomas podem ser apenas muito sutís, e às vezes eles estão completamente ausentes,
por isso deve-se suspeitar em idosos com qualquer um deles, a confirmação da doença por
meio da medição dos níveis de açúcar no sangue (glicemia). (AGUILAR, 2004) A glicose
no sangue (hiperglicemia) não controlada, quando é causada por um diabetes Tipo 2 não
tratada, pode causar o aparecimento de uma série de complicações a longo prazo, e, com o
tempo, danificar vasos sanguíneos menores. Isso pode causar danos irreversíveis aos olhos
e rins, causando cegueira e insuficiência renal, se não detectada precocemente. Os nervos
também podem ser danificados, o que pode afetar sua capacidade de perceber as várias
sensações e dor, especialmente nas mãos e pés. (ALBERTE, 2004) A falta de controle
dos níveis de açúcar no sangue também pode danificar os vasos sanguíneos. Aumenta
a probabilidade de que o revestimento interno das artérias para se tornar áspero e es-
treito (aterosclerose). Isso aumenta a probabilidade de doenças cardíacas (angina pectoris
e infarto do miocárdio) e acidente vascular cerebral, o dano circulatório pode também
aumentar o risco de úlceras nos membros inferiores e nos pés, que podem conduzir a
gangrena e até a amputação.(AMORIM, 2009)
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Em muitos casos, o diabetes Tipo 2 pode ser controlado apenas por mudar o nosso
modo de vida. Tem sido demonstrado ser fundamentais para tentar evitar esta doença
uma dieta adequada, o exercício físico regular e evitar o excesso de peso. Uma dieta
saudável é essencial para as pessoas, equilibrada, pobre em gorduras saturadas, açúcares
refinados e sal, rica em fibras, vegetais e frutas, as calorias consumidas devem adaptar-se
à atividade física. (AMORIM, 2009).
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4 Metodologia

Este trabalho de intervenção envolve 35 pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 cadas-
trados pela equipe de saúde de ESF A área de abrangência tem um total de 854 pacientes.
Participarão deste trabalho uma equipe multiprofissional constituída por: 1 medico, 2 en-
fermeiras, 2 agentes de saúde comunitária, 1 nutricionista, 1 psicólogo, 1 fisioterapeuta, 1
motorista e gestor de saúde. NASF, eles são os que estão ligados aos pacientes no muni-
cípio. Cenário da intervenção O projeto de intervenção será desenvolvido no território de
abrangência do ESF, pesquisar-se-á toda a população cadastrada, enfatizando a todos os
pacientes portadores de diabetes mellitus tipo2. O planejamento das estratégias e ações
será realizado a traves de reuniões da equipe básica de saúde, uma vez por semana as
sextas-feiras das 14h00 às 17h00, durante 12 semanas de duração do estudo. Estratégias e
ações As ações serão organizadas em 4 etapas para uma melhor sistematização do estudo
realizado: 1)Seleção de pacientes:os Numa primeira fase, cada um dos agentes de saúde
irão consultar os prontuários e irá selecionar todos os pacientes diagnosticados com diabe-
tes mellitus tipo2 em sua área, em seguida, através de visita domiciliar que será realizada
pelos agentes comunitários será explicado os objetivos da pesquisa e intervenção, assim
como sua justificativa, após será apresentado e lido o Termo de Consentimento livre e
esclarecido (TCLE) e solicitado a assinatura. Será solicitado o preenchimento do questio-
nário durante a visita domiciliar com o objetivo de descrever o perfil dos pacientes relativo
aos fatores de risco modificáveis em pacientes com diabetes mellitus, em seguida, estes re-
sultados serão processados. Identificação de fatores de risco. Na segunda fase, os resultados
serão analisados, serão processados por todos os participantes da equipe. Posteriormente,
os dados coletados serão agrupados, ordenados, tabulados e analisados estatisticamente
para a caracterização, utilizando o software Excel, ao final do inquérito vai ajudar-nos a
compreender o nível de informações aos pacientes sobre sua doença. Esses dados nos ajuda
a conhecer os fatores de risco modificáveis mais frequentes em nossa população de pacien-
tes com Diabetes Mellitus tipo 2. Uma vez identificado os pacientes portadores de Diabetes
Mellitus tipo 2 e os fatores de risco, serão realizadas atividades de grupo onde se fazem
atividades de prevenção e promoção de saúde no Posto de Saúde as segundas as 13h30. As
atividades serão realizadas pela enfermeira e o técnico de enfermagem os níveis de glicose,
além destes será verificando o peso, altura e circunferência abdominal pelos agentes de
saúde, estes dados constam na carteirinha de cada paciente. O médico em conjunto com a
nutricionista avaliara seu índice de massa corporal(IMC), classificando os pacientes com
peso normal, sobrepeso ou obesos. Os pacientes serão avaliados em consulta também com
especialidades de nutrição, psicologia e fisioterapeuta e assim em equipe desenvolveremos
ações de educação e controle dos fatores de risco modificáveis em pacientes com diabetes
mellitus tipo 2 que o principal objetivo deste trabalho de intervenção. Projeto e implemen-
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tação da intervenção educativa sobre os fatores de risco identificados, visando aumentar
o nível de conhecimento da população estudada. Será realizada uma Palestra Educativa,
serão convidados todos os pacientes com diagnostico de Diabetes Mellitus tipo 2 do mu-
nicípio para ampliar o conhecimento da sua doença por meio de um convite impresso e
entregue pelos agentes de saúde. Esta palestra será realizada pelo médico envolvido no
estudo, aconselhando por nutricionista e psicólogo participantes com linguagem simples,
para que os pacientes recebam informações sobre os riscos, a doença, suas complicações
e a importância da adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico. Os conteú-
dos das palestras educativas serão organizados considerando as dificuldades identificadas
pelos profissionais durante o resultado do questionário dos pacientes. Utilizar-se-á mate-
riais didáticos como cartazes, figuras, transparências, slide, folhetos, entre outros, a fim
de que os pacientes tenham uma participação ativa no processo educativo. Será utilizado
o centro de convivência perto ESF participar pacientes, além de todos os membros do
estudo. Avaliar o conhecimento após a intervenção educativa. Após realizar as palestras
sera aplicado novamente e questionário pelos agentes de saúde verificar se as interven-
ções foram positivas, ou seja, se os participantes aumentaram seu conhecimento obre sua
doença, fatores de riscos, tratamento não farmacológico e farmacológico.



19

5 Resultados Esperados

Após a implantação das ações, espera-se melhorar a qualidade de vida da população
com diagnóstico de diabetes tipo 2, bem como diminuir os índices glicemicos e triglideri-
deos e diminuir o número de casos novos da doença. Para os profissionais de saúde será
um grande desafio o enfrentamento em busca da diminuição do número de pessoas com
Diabetes Mellitus tipo 2 através da modificação do modo e estilo de vida das pessoas.

CRONOGRAMA
RECURSOS NECESSÁRIOS

Material de consumo
Material permanente
Gastos generais seguem tipo de recurso QUESTIONÁRIO 1. DATA DA APLICAÇÃO:

______/______/______ 2.NOME: ________________________________________________________________
3.DATA DE NASCIMENTO:____/____/______ 4. CIDADE____________________________5.
UF:______ 6. IDADE:___________________ 7. SEXO:____________________
8. RAÇA:____________________ 9. ESCOLARIDADE:______________
10. ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES MELLITUS: SIM__ NÃO __ 11.
OBESIDADE:_________________ 12. CONSUMO ELEVADO DE SAL: SIM__
NÃO __ 13. CONSUMO DE ÁLCOOL: SIM__ NÃO __ 14. HÁBITO DE FUMAR:
SIM__ NÃO __ 15. PRATICA DE EXERCICIOS FÍSICOS SIM__ NÃO __ TERMO
DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE Prezado (a) Senhor (a) Você

ATIVIDADE S 2017

Mai Jun Jul Ago Sep Otu Nov
Elaboração do projeto x

Divulgação do projeto para o ESF x
Criar os grupos de participantes x

Avaliação Nutricional Clinico e Mental x
Palestras x x x x x x

Atendimento Nutricional x x x x x x
Atividades Físicas x x x x x x

Psicoterapia x x x x x x
Reuniões com toda a equipe x x x x x x
Apresentação dos resultados x

Finalização do projeto x
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Material de consumo Utilidade Preço unitário Quantidade Custo total

Paquete de 500hojas Encostas $13.00 1 $13.00
Tinta para impressora Encostas $50.00 2 $100.00

Lápis Encostas $0.30 50 $15.00
Caneta Encostas $0.80 50 $40.00
Total $158.00

Gastos das
equipes

Utilidade Preço
unitário

Quanti-
dade

Custo
total

Impressora Encostas e impressão dos
documentos

$250.00 1 $250.00

Computador Processamento da informação Edição
de documentos

$1500.00 1 $1500.00

Total $1908.00

Tipo de recurso Total

Materiais $ 158.00
Equipes $1908.00

Custo total do projeto $2066.00

está sendo convidada a participar da pesquisa: De educação sobre fatores de risco modifi-
cáveis em pacientes com diabetes mellitus tipo 2: fatores que favorecem sua incidência na
unidade de saúde”. Um estudo que será realizado pela médica Yailin Betancourt Diaz, estu-
dante do Curso de Especialização em saúde da família-UNASUS o qual será orientado pela
professora Girlanes e tem como objetivo geral Desenvolver ações de educação sobre fatores
de risco modificáveis em pacientes diabetes mellitus tipo 2 . A coleta de dados dar-se-á uti-
lizando o método de entrevista individual a partir de um questionário pré-elaborado. Sua
participação na pesquisa será de fundamental importância para que possam ser atingidos
os objetivos do estudo, colaborando com a resposta clara e objetiva do que lhe for pergun-
tado. Será garantido seu anonimato, ou seja, o seu nome não será revelado no decorrer da
coleta, análise e publicação do estudo. Não será cobrado nenhum valor para sua participa-
ção, assim como não terá ressarcimento por contribuir com o estudo. Na conclusão do es-
tudo os benefícios dessa pesquisa poderão contribuir na atuação dos profissionais de saúde
na educação sobre fatores de risco modificáveis em pacientes com diabetes mellitus tipo 2.
Atenciosamente, Yailin Betancourt Diaz Consentimento Pós-esclarecido Declaro que tomei
conhecimento do estudo Intervenção Educativa para modificar fatores de risco modificáveis
em pacientes com Diabetes mellitos na unidade de saúde de Bela Vista do Sul e compre-
endi seus propósitos e concordo em participar da pesquisa, não me opondo às atividades
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e que também em qualquer momento da pesquisa posso tirar meu consentimento em par-
ticipar da mesma , ______ de____________________de 2017 Participante
da Pesquisa ____________________________________________
Resultados Esperados A diabetes mellitus é uma condição clinica multifatorial caracte-
rizada por elevados e sustentados níveis de glicemia em sague, é uma das doenças que
mais afetam a saúde dos indivíduos e das populações em todo o mundo. É em si uma do-
ença, bem como um importante fator de risco para outras doenças, principalmente para
insuficiência renal e doença isquêmica do coração, retinopatia diabética, doença vascular
periférica, e contribui significativamente para a neuropatia diabética. O objetivo deste
projeto de intervenção é desenvolver ações de educações sobre fatores de risco modificá-
veis em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 na comunidade do município. Com esse
objetivo, espera-se que os pacientes que participarão do programa de educação adquiram
conhecimento adequado da diabetes mellitus e seus fatores de risco, conseguirão entender
melhor sua doença, proporcionando a possibilidade de alcançar uma sobrevida maior com
uma melhor qualidade de vida. O uso de ações de prevenção nos fornecem uma grande
ferramenta para atingir os objetivos que facilitam as atividades com isso conseguiremos
motivação e coesão do grupo. Espera-se também que ocorra a diminuição dos fatores de
risco que favorecem a incidência das complicações, a promoção de hábitos e estilo de vi-
das saudáveis: alimentação, atividade física. Por fim, com essa intervenção será possível
a identificação precoce da diabetes mellitus para o controle desse agravo
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