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RESUMO 

 
Nos dias atuais o estilo de vida tornou-se mais frenético, com essa mudança 
percebemos reflexos no comportamento social, na saúde e na alimentação das 
pessoas; isso é um fator preocupante para os serviços de saúde, visto que essas 
variações, principalmente no tocante aos hábitos alimentares inadequados, e 
sedentarismo, agravam a saúde provocando o surgimento de doenças como a 
diabetes mellitus. O objetivo deste trabalho é elaborar e apresentar um plano de 
intervenção que visa a prevenção, tratamento e acompanhamento das pessoas com 
diabetes no município de Corrente-PI. É necessário fazer um acompanhamento 
educativo pautado na alimentação adequada, atividade física, controle de obesidade e 
índices glicêmicos, para os portadores ou candidatos ao desenvolvimento dessa 
comorbidade. Abordando uma temática educativa comportamental sobre a doença, 
como forma de projeto interventivo, com informações e ações para os diabéticos e 
população assistida, visando a melhoria no atendimento, sob o olhar atento dos 
profissionais de saúde, engajando toda à comunidade. 

 
Palavras-chave: diabetes, glicêmicos, insulina, autocuidado. 
 

 

INTERVENTION PROJECT FOR THE CONTROL OF DIABETES MELLITUS 
IN BASIC ATTENTION. 

 

ABSTRACT 
 

Nowadays the lifestyle has become more frenetic, with this change we perceive 
reflexes in the social behavior, in the health and in the feeding of the people; this is a 
worrying factor for health services, since these variations, especially in relation to 
inadequate eating habits and sedentary lifestyle, aggravate health causing the onset of 
diseases such as diabetes mellitus. The objective of this work is to prepare and present 
an intervention plan aimed at the prevention, treatment and follow-up of people with 
diabetes in the municipality of Corrente-PI. Diabetes mellitus is a disease that brings 
with it serious health complications that, when diagnosed and controlled early, avoid 
costly expenses to public health services and sequelae ranging from neuropathies, 
retinopathies, nephropathies, blindness, ketoacidosis, heart diseases, use continuous 
insulin, oral hypoglycemia among other disorders. The treatment is complex, requires a 
lot of discipline and self-care, especially with the diet adequate to the pathology and the 
age of the individual. For this reason, it is necessary to carry out an educational follow-
up based on adequate diet, physical activity, obesity control and glycemic indexes, for 
the patients or candidates for the development of this comorbidity. Addressing a 
behavioral educational theme about the disease, as a form of intervention project, with 
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information and actions for diabetics and assisted population, aiming at improving care, 
under the watchful eye of health professionals, engaging the whole community. 
 
Keywords: Described, glycemic, insulin, self-care. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, o ritmo acelerado da vida urbana, alterou o estilo de vida das 

pessoas. Essa mudança trouxe consigo um reflexo no comportamento social, 

alimentar, físico e emocional, causado por vezes desequilíbrio na saúde dos 

indivíduos. Esse ritmo urbano acelerado trouxe para a população comodidades, 

acesso rápido aos bens, utensílios e alimentos prontos ou semi-prontos, e com essa 

comodidade, também apareceu o surgimento e a expansão de doenças tais como a 

Diabetes Mellitus. A cada dia que passa aumenta cada vez mais a quantidade de 

portadores dessa comorbidade. Além disso, percebe-se que essa expansão 

sobrecarrega os serviços de saúde, onera a gestão pública com aquisição de mais 

recursos financeiros, insumos, medicações e recursos humanos como forma de aporte 

para solucionar este problema. 

Corrente, é uma pequena cidade localizada no extremo sul do Piauí, 

distante da capital Teresina cerca 900 km, conta com uma população de 

aproximadamente 30 mil pessoas, sobrevive do comércio local, agropecuária e 

do serviço público. Corresponde a um polo em Educação e Saúde, 

abastecendo 15 municípios menores circunvizinhos. Localizado na chapada 

das mangabeiras, o local tem clima seco e formações de soerguimentos 

recentes e a vegetação predominante é o cerrado. Possui nascentes de vários 

rios, como o rio Corrente e o rio Paraim. 

 Os serviços de saúde conta com uma estrutura pública e privada, sendo 

a estrutura pública formada por 1 hospital estadual, 13 UBS municipal, 

distribuídos entre zona urbana e rural, 01 NASF, 01 CAPS, 01 CEO e 01 

Laboratório Analise Clinica Municipal. Os serviços privados compreendem 05 

clinicas de atendimento em saúde com consultas e exames, porém só há 

internação e procedimentos cirúrgicos no hospital estadual que funciona pelo 

SUS. 

 A UBS Nova Corrente, fica localizada no bairro Nova Corrente, assiste a 

uma população de 1.743 pessoas, agrupadas em cerca de 430 famílias, 

distribuídas nos bairros Nova Corrente (zona urbana) e Jacolândia (zona 
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periurbana), com 30 pessoas portadoras de diabetes. Essa unidade de saúde 

da família conta com 01 médico, 01 dentista, 01 enfermeira, 01 técnico de 

enfermagem, 01 auxiliar de serviços gerais, 04 ACS e 01 vigia. A estrutura 

física da UBS Nova Corrente é ruim, porém o poder público municipal está 

construindo uma nova sede  com estrutura física, seguindo a exigência do 

Ministério da Saúde. 

Observando a comunidade assistida no município de Corrente, extremo sul do 

Piauí, no bairro Nova Corrente e Jacolândia, percebeu-se a necessidade de se fazer 

um estudo de intervenção na situação problema dos diabéticos daquela localidade em 

seguir o tratamento clinico, medicamentoso, dieta alimentar adequada e a prática de 

atividade física constante, como forma de auto cuidado correlato à referida 

comorbidade. Visando adquirir uma melhor percepção do problema, como também 

buscando alternativas no sentido de intervir melhorando o quadro e amenizando as 

sequelas deixadas pela referida doença, deu-se prioridade na abordagem desse tema 

como forma de contribuição social ao serviço de saúde. Na referida localidade 1,4% da 

população descrita é portadora dessa doença, são sedentários e usam os serviços de 

saúde com frequência. 

A Diabetes Mellitus é uma doença crônica degenerativa, que causa disfunção 

metabólica, que se caracteriza pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia), 

pode ocorrer por defeitos na secreção ou ação de um hormônio chamado insulina, 

hormônio que é produzido no pâncreas. A função da insulina é promovera entrada de 

glicose nas células do organismo, para que estas desempenhe suas respectivas 

funções. A falta de insulina ou um defeito em sua ação resulta em excesso de glicose 

no sangue, causando um fenômeno conhecido por hiperglicemia, também chamado de 

diabetes. 

A percepção do indivíduo como um ser portador da doença e capaz de interagir 

em grupos sociais comunitários, como forma de adquirir e transmitir conhecimento, 

contribuindo positivamente para o autocuidado através de ações implantadas por parte 

dos profissionais de saúde somam e fortalecem vinculo de reciprocidade para o 

acompanhamento e adesão ao tratamento da comorbidade. 

Este artigo teve como objetivo conscientizar os diabéticos sobre a importância do 

controle adequado da doença seguindo tratamento medicamentoso, a dieta alimentar 

e a prática constante de atividade física, afim de evitar estas sequelas causadas pela 

doença; 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A DIABETES MELLITUS 

 

A diabetes Mellitus constitui um grupo de doenças metabólicas caracterizadas 

por hiperglicemia resultante de defeitos na secreção e ou na ação da insulina(1). 

Existem vários tipos de diabetes mellitus; eles podem diferir quanto à causa, evolução 

clínica e tratamento. As principais classificações da diabetes são: Diabetes do tipo 1 

ou insulina dependente, Diabetes do tipo 2 não insulina dependente, Diabetes 

Gestacional e o diabetes associado a outras condições ou síndromes. (2) 

Segundo o Ministério da Saúde, o panorama da diabetes mellitus, a prevalência 

da doença nos países da América central e do Sul foi estimada em 26,4 milhões de 

pessoas e projetada para 40 milhões, em 2030. É estimado que o Brasil passe da 8ª 

posição em prevalência de 4,6% em 2000, para a 6ª posição com prevalência de 

11,3% em 2030. (3) No município de Corrente-PI, a população assistida na unidade 

básica de saúde Nova Corrente, apresentou uma prevalência de 1,4% de usuários da 

unidade de saúde, sendo portadores dessa comorbidade, onde mais de 50% dos 

pacientes são mulheres acima de 47 anos de idade. 

Os fatores de risco para o desenvolvimento desta doença, estão correlacionados 

a história familiar, como por exemplo, pais ou irmãos com diabetes; obesidade, ou seja 

IMC maior ou igual a 27kg/m2; idade igual ou maior a 45 anos; hipertensão maior ou 

igual a 140/90 mmHg; nível de HDL – colesterol menor ou igual a 35 mg/dl (0,90 m 

mol/l) e ou nível de triglicerídeos maior ou igual a 250 mg/dl (2,8 m mol/l); história de 

diabetes gestacional ou nascimentos de neonatos com mais de 4,5 kg.(3) A crescente 

urbanização  das cidade, o envelhecimento da população, o sedentarismo relacionado 

a obesidade, somado a uma alimentação inadequada ou desajustada, aliam-se aos 

fatores de riscos responsáveis ao desenvolvimento do diabetes. 

A organização Mundial de Saúde, estima que a glicemia elevada é o terceiro 

fator em importância da causa de mortalidade prematura, superada apenas por 

pressão arterial aumentada e o uso do tabaco, esses fatores oneram os gastos com a 

saúde pública e revelam os baixos desempenho dos sistemas de saúde. Pelo fato da 

diabetes estar associada a maiores taxas de hospitalização, maior utilização dos 

serviços de saúde, bem como maior incidência de doenças cardiovasculares, 

cegueiras, insuficiência renal e amputações não traumáticas de membros inferiores, 

pode-se prever a carga que isso representará nos próximos anos para os sistemas de 
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saúde de todos os países, independentemente do seu desenvolvimento, pois a maioria 

ainda enfrenta desafios no controle de doenças infecciosas. (4) 

As tentativas de estudos epidemiológicos para elucidar a história natural e a 

patogênese do diabetes baseiam-se apenas nas alterações glicêmicas, apesar da 

grande variedade de manifestações clinicas e condições associadas. 

Existem evidências de que indivíduos com diabetes mal controlada ou não 

tratada desenvolve mais complicações do que aqueles que controlam a doença. Em 

alguma circunstância, as complicações da diabetes são encontradas antes da 

hiperglicemia, evidenciando a grande parte heterogeneidade desse distúrbio 

metabólico. Além disso ainda não está clara o quanto as complicações crônicas do 

diabetes são resultantes da própria hiperglicemia ou de condições associadas como: 

deficiência de insulina, excesso de glucagon, mudanças da os molaridade, glicação de 

proteínas e alterações lipídicas ou pressão arterial. (5) 

Tradicionalmente o diabetes tipo 2 tem sido descrito como próprio da 

maturidade, com incidência após a terceira década. Nos últimos anos, entretanto, tem 

sido observada uma crescente incidência de diabetes tipo 2 em adolescentes, 

geralmente associada a importante história familiar, excesso de peso e sinais de 

resistência insulínica. A incidência do diabetes tipo 1 está aumentando nas últimas 

décadas, particularmente entre crianças com menos de 5 anos de idade. Diabetes e 

suas complicações constituem as principais causas de mortalidade precoce na maioria 

dos países; aproximadamente 5 milhões de pessoas com idade entre 20 e 79 anos 

morreram por diabetes em 2015, o equivalente a um óbito a cada 6 segundos. 

Doenças cardiovasculares é a principal causa de óbito entre as pessoas com diabetes, 

sendo responsável por aproximadamente metade dos óbitos por diabetes na maioria 

dos países. O diabetes é responsável por 14,4% da mortalidade mundial por todas as 

causas, e isso é maior que a soma dos óbitos causados por doenças infecciosas (1,5 

milhões por HIV/AIDS; 1,5 milhões por tuberculose e 0,6 milhões por malária).  

Estimar a mortalidade por diabetes apresenta desafios, pois por um lado, em 

torno de um terço dos países não possuem nenhuma informação sobre mortalidade 

por diabetes, por outro lado, as estatísticas rotineiras existentes subestimam a 

mortalidade por essa doença. Nas declarações de óbito de indivíduos com diabetes, 

frequentemente a diabetes é omitida pelo fato de serem suas complicações, 

principalmente as cardiovasculares, as que figuram com a causa de óbito. (6) 

A fisiopatologia descreve a diabetes tipo 1, como uma doença autoimune na qual 

os anticorpos se desenvolvem contra componentes do pâncreas endócrino, causando 

falência de célula B. A obesidade gestacional, comumente diagnosticado durante a 

gestação, contribui significativamente para um aumento na morbidade perinatal e é um 
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valor preditivo pra o desenvolvimento da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é uma 

doença metabólica complexa, caracterizada por uma diminuição da ação da insulina 

ou resistência à insulina nos órgãos periféricos, resultando em hiperglicemia e 

glicotoxidade. Esta última é responsável por um estresse oxidante crônico ao nível 

tecidual, tendo um importante papel na gênese das complicações crônicas da 

diabetes.(7) 

O diagnóstico da diabetes é caracterizado através de sinais e sintomas como: 

poliúrias, polidispsia, polifagia, perda inexplicada de peso, presente no tipo 1, também 

podem estar presente no tipo 2; estes sintomas podem progredir para cetose, 

desidratação e acidose metabólica, especialmente na presença de estresse aguda. 

Sintomas mais vagos também podem estar presente, como prurido, visão turva e 

fadiga. Na diabetes tipo 2, o início é insidioso e muitas vezes a pessoa não apresenta 

sintomas, as vezes a suspeita da doença é feita pela presença de uma complicação 

tardia, como: proteínurío, retinopatia, neuropatia periférica, doença arteriosclerótica ou 

por infecções de repetição.(8) O diagnóstico, baseia-se na detecção da hiperglicemia, 

há quatro tipos de exames que podem ser utilizados no diagnóstico da doença, a 

glicemia casual, a glicemia de jejum, testes de tolerância a glicose com sobrecarga de 

75g em duas horas (TTG) e em alguns casos, hemoglobina glicada (HbA1c). (9)  

 

A INTERRELAÇÃO ENTRE O TRATAMENTO E O AUTOCUIDADO  

 

A programação do atendimento para o tratamento e acompanhamento das 

pessoas com Diabetes Mellitus na Atenção Básica deverá ser realizada de acordo com 

as necessidades gerais previstas no cuidado integral e longitudinal do diabético, 

incluindo apoio para mudanças no estilo de vida, o controle metabólico e a 

preservação das complicações crônicas. O tratamento da diabetes tipo 2, consiste na 

adoção de hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação e abandono do 

tabagismo, acrescido ou não de tratamento farmacológico. 

Os hábitos de vida saudáveis são a base do tratamento da diabetes e possuem 

uma importância fundamental no controle glicêmico, além de atuarem no controle de 

outros fatores de riscos para doenças cardiovasculares. O manejo clinico da 

insulinização na diabetes tipo 2, com aporte de múltiplas doses diárias, deve ser 

prioritariamente realizado na Unidade Básica de Saúde, porém pode ser realizado em 

ambulatório de especialidade de casos específicos ou com apoio matricial, se for 

necessário. A pessoa com diabetes tipo 1, apesar de geralmente ser acompanhada 

pela Atenção Especializada, também deve ter seu cuidado garantido na atenção 
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básica. É essencial que a equipe conheça essa população e mantenha a comunicação 

constante com os demais níveis de atenção. (10) 

Aos portadores de doenças crônicas é necessário que a equipe multiprofissional 

esteja atenta para captar estes pacientes o mais precocemente possível, fazendo um 

bom acolhimento na Unidade Básica de Saúde, dando-lhe prosseguimento adequado, 

como também elaborar um plano de cuidado que esteja para a educação centrado no 

autocuidado. 

O autocuidado não deve ser entendido como exclusiva responsabilidade do 

indivíduo e de sua família, mesmo que estes tenham que compreender e aprender a 

desenvolver atividades que competem somente a este raio de relação. O autocuidado 

é também responsabilidade profissional e das instituições de saúde. (11) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para alcançar o objetivo desse projeto interventivo, valeu-se de uma pesquisa 

literária bibliográfica, através de livros, revistas, manuais e artigos. O levantamento de 

dados ocorreu através da Bibliografia Virtual em Saúde. Também foram utilizados os 

Descritores em Ciências da Saúde (D e CS): Diabetes Mellitus, retinopatia, 

cetoacidose, insulina. Para a classificação e desenvolvimento desse tema, foram 

selecionados leitura e analise de vários autores com os respectivos fichamento sobre 

o assunto. Também foram utilizados dados clínicos de fichas de pacientes, como 

também foi realizado nos meses de janeiro, fevereiro e março sob forma de 

acompanhamento de um grupo de 26 pessoas portadora de DM na unidade de saúde 

através de atividades educativas, visando o autocuidado destes pacientes. 

Através de um diagnóstico situacional local, encontrou-se a temática abordada, 

elaborando-se um plano interventivo, o qual resultou em um plano de ação ofertado a 

respectiva comunidade local, sendo apontado os nós críticos a serem resolvidos 

através de projeto de ação, objetivando alcançar o suporte adequado por parte dos 

profissionais e gestores interessados no projeto. 

A coleta de dados, informações e observações dos pacientes ocorreu entre os 

meses de julho, agosto e setembro. A produção do plano de ação ocorreu nos meses 

de setembro e outubro. 

Os participantes deste estudo, foram observados através de consultas clínicas, 

grupos de conversas, palestras e discussões envolvendo profissionais e pacientes 

portadores da doença onde através da anuência de todos foram selecionadas e 

interpretadas as informações desejadas. 
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PLANO OPERATIVO 

 

Plano de ação elaborado para ser aplicado na USB Nova Corrente 

Situação 
Problema 

Objetivos Metas/Prazos 
Ações/Estratégi

as 
Responsáveis 

-Pacientes 
da UBS 
com a 
Diabetes 
Mellitus 
descontrola
das  

-Conscientizar os 
diabéticos a seguir 
tratamento 
medicamentos e fazer a 
dieta alimentar. 
-Incentivar o grupo de 
diabéticos a praticar 
atividades físicas; 
 

-Acompanhar 
através de 
atendimento 
clínico, testes 
rápidos de 
glicemia e 
dietoterapia o 
grupo 
portadores de 
diabetes pelo 
profissionais da 
UBS 
-Prazo: 1 mês   

-
Acompanhament
o clínico e 
laboratorial; 
- Testes rápidos 
dos níveis de 
glicemia capilar 
dos portadores 
de diabetes; 
- Realizar Visitar 
domiciliar aos 
portadores de 
diabetes 
descompensada.  

-Equipe 
multiprofissiona
l da UBS, 
NASF. 

 -Desenvolver atividades 
educativas na UBS e na 
comunidade sobre a 
importância de um 
controle eficaz desse 
tipo de comorbidades  

-Observar a 
adesão ao 
tratamento 
orientado pelos 
profissionais da 
UBS, como 
forma de 
prevenir 
sequelas do 
diabetes  
-Prazo: 2 
meses  

-Palestras 
educativas 
através de 
grupos de apoio 
e grupos 
familiares aos 
portadores da 
doença  

-Equipe 
multiprofissiona
l da UBS, 
NASF e ACS. 

-Grande 
prevalência 
de diabetes 
entre a 
população 
adscrita à 
UBS Nova 
Corrente. 

-Realizar palestras 
educativas na UBS, 
escolas e comunidades 
Promovendo na 
comunidade a 
conscientização sobre a 
diabetes e suas 
sequelas. 

-Desenvolver 
ações 
educativas 
dentro da 
comunidade 
assistida 
-Prazo:3 meses 

- Apresentar o 
projeto de 
intervenção ao 
gestor da saúde 
municipal. 
Construção do 
diagnóstico 
situação de 
saúde da UBS 
Nova Corrente 
-Análise do 
diagnóstico 
situacional e do 
plano de 
intervenção com 
discussão de 
casos com a 
equipe. 

-Todos os 
profissionais da 
UBS, Gestor 
Municipal. 

 
-
Alimentaçã
o 
inadequada 
ou irregular 
dos 

 
-Desenvolver atividades 
educativas em conjunto 
com o nutricionista 
como forma de 
conscientizar, tratar e 
acompanhar pacientes 

 
-Ampliar o nível 
de informação 
dos diabéticos, 
pré -diabéticos 
e comunidade 
em geral sobre 

 
-Mobilização dos 
pacientes, família 
e comunidades 
portadores dessa 
comorbidade 
-

 
-Médico 
-Enfermeiro 
-Nutricionista  
-Psicólogo 
-Técnico  
de enfermagem 
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pacientes 
diabéticos e 
pré-
diabéticos  

diabéticos a ter hábitos 
alimentares saudáveis    

os hábitos 
alimentares 
saudáveis. 
-Prazo:3 meses  

Desenvolvimento 
de um plano 
alimentar para 
estes pacientes. 
  

-ACS’s.  

-Falta de 
informaçõe
s sobre a 
vida 
sedentária 
e os riscos 
patológicos 
ligados a 
diabetes e 
a 
resistência 
a atividade 
física 
regular. 

-Implantar na 
comunidade assistida, 
através de educador 
físico, programa regular 
de práticas de 
atividades físicas 
regulares 
supervisionada   

-Observar e 
avaliar o 
desempenho 
dos grupos que 
se encontram 
acompanhados 
pelo educador 
físico nas 
atividades 
físicas 
regulares 
-Prazo:6 meses  

Construção de 
um plano de 
atividades físicas 
regulares para os 
grupos almejados 
-Classificação 
desses pacientes 
acompanhados 
através de fichas 
cadastrais 

-Médico 
-Enfermeiro 
-Educador  
-Físico 
-Psicólogo 
 

-Falta de 
conhecime
nto sobre 
os riscos da 
obesidade 
e 
desenvolvi
mento da 
diabetes    

-Realizar diagnóstico de 
pacientes com 
sobrepeso e obesidade 
assistidos na unidade 
de saúde  

-Obter suporte 
e autorização 
do gestor 
municipal para 
desenvolver 
junto à 
comunidade 
assistida 
atividades 
físicas em 
grupos 
acompanhadas 
por educador 
físico 
-Prazo:6 meses   

-Conscientização 
através de 
palestras e 
práticas de 
atividades física 
sobre a 
necessidade de 
se manter o peso 
corporal 
adequado ao 
bom 
desempenho 
físico, como 
proposito de uma 
vida saudável.  

-Médico 
-Enfermeiro 
-Nutricionista  
-Educador 
físico 
-Técnico de 
enfermagem  
-ACS’s 
-Gestor 
Municipal 
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PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

  

O plano operativo de intervenção tem a finalidade de contribuir no 

controle e educação para o autocuidado e tratamento com os portadores do 

diabetes mellitus como também dos pacientes predispostos ao 

desenvolvimento da doença. O projeto tem o objetivo de conscientizar a 

comunidade assistida sobre a importância de seguir o tratamento correto, como 

educar a população sobre a importância de praticar atividades físicas 

regularmente associado a bons hábitos alimentares como forma de 

autocuidado e controle da comorbidade. Para a execução do projeto contamos 

com a participação dos profissionais da UBS como: médico, enfermeiro, 

dentista, técnico de enfermagem, ACS; os profissionais do NASF como: 

psicólogo, nutricionista, assistente social e o pessoal de apoio da rede: 

coordenação do PSF e secretário de saúde, que iniciarão o projeto na unidade 

de saúde. 

 As ações do projeto serão avaliadas frequentemente através de reuniões 

mensais ou quinzenas, para se discutir os resultados, observando os seguintes 

indicadores: 

 Avaliação de participação: através do quantitativo e do registro dos 

participantes, observando –se o engajamento dos mesmo; 

 Desenvolvimento das atividades previstas: com a análise e realização do 

cronograma das ações contidas no plano; 

 Observações de atividades e comportamento dos profissionais 

envolvidos: após a implantação do projeto será observado se houve ou 

não adesão do público desejado; 

Avaliação dos resultados do projeto: através de observação, questionamentos 

e questionários a ser aplicados antes e após as atividades e ações 

desempenhadas, afim de se identificar a adesão da comunidade. 
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CONCLUSÃO 

 

A diabetes Mellitus é uma grave doença, que quando não tratada 

adequadamente, traz complicações e sequelas aos portadores desse 

comorbidade. Percebeu-se que o medo, a ansiedade e as frustações que a 

doença traz consigo é fator de empecilho a uma boa aceitação e adesão ao 

correto tratamento da doença. 

Buscando atuar através de ações com acompanhamento clinico, 

laboratorial, praticas educativas, atividades físicas e orientações nutricional, 

ofertaremos a comunidade assistida uma intervenção por intermédio de um 

plano operativo, a fim de proporcionar mais saúde e qualidade de vida ao 

paciente da referida UBS. 

Através de ações básicas por meio de práticas educativas visamos o auto 

cuidado por meio de rotinas em consultas, palestras, atividades físicas e 

alimentação saudável, encontra o equilíbrio e o controle da diabetes mellitus. 

Com o projeto de educação e conscientização para o autocuidado, também 

procuramos prevenir o surgimento de novos casos da doença na comunidade. 

Conclui-se que ao identificarmos um problema de saúde em uma 

comunidade, não basta apenas diagnostica-lo, é necessário fazer uma 

intervenção no sentido de diminuir, sanar ou evitar maiores complicações. A 

educação para conscientização e transformação é peça fundamental para 

resolução desses paradigmas em saúde. Através deste trabalho, esperamos 

estar contribuindo para que nossa comunidade assistida posa ter mais 

qualidade de vida, como também, redução de gastos em saúde pública 

oriundos através de sequelas causadas por diabetes mal controladas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

1. Bruner e Suddarth. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico, 2015.  

2. Bruner e Suddarth. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico, 2015. 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Diabetes Mellitus. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção 

Básica, n 36, 2014. 



12 

4. OLIVEIRA, José Egídio Paulo de Oliveira. Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes 2017-2018. São Paulo: Editora Clannad, 2017. 

5. OLIVEIRA, José Egídio Paulo de Oliveira. Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes 2017-2018. São Paulo: Editora Clannad, 2017. 

6. OLIVEIRA, José Egídio Paulo de Oliveira. Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes 2017-2018. São Paulo: Editora Clannad, 2017. 

7. REVISÃO/REVIEW. Faculdade de Ciências Médicas Sorocaba, José Antônio 

Miguel Marcondes. V.5, n. 1, p. 18-26, 2003. 

8. DUCAN, B. B. et al. Medicina Ambulatorial, Condutas de Atenção Primária 

Baseada em Evidências. 4. Ed. Porto Alegre: ArtMet, 2013. 

9. DUCAN, B.; ACHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E. R. J. Medicina Ambulatorial: 

Condutas de Atenção Primária Baseada em Evidências. 3. Ed. Porto Alegre: 

ArtMed, 2013. 

10. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Diabetes Mellitus. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção 

Básica, n 36, 2014. 

11. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Diabetes Mellitus. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção 

Básica, n 36, 2014. 

 


