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Resumo:  

 Diabetes mellitus é uma síndrome clínica heterogênea que se caracteriza por 

anormalidade endócrino-metabólica que altera a homeostase por deficiência 

insulínica absoluta e relativa nos tecidos alvos. As anormalidades metabólicas 

principalmente de glicose levam a conhecida hiperglicemia e suas consequências. 

Dentre elas está o número de mortes prematuras e de invalidez precoce com 

consequente diminuição da expectativa de vida, da qualidade de vida e da força de 

trabalho. Dentre as doenças crônicas o Diabetes mellitus tornou-se um dos mais 

importantes problemas de saúde pública dos tempos atuais, alcançado expressiva 

significação como causa de doença e de morte. Inspirando-nos uma profunda 

reflexão sobre a necessidade de uma tomada de decisão imediata para alterar o 

curso da enfermidade. Diante disto, há a necessidade de levar informações sobre a 

patologia a população usuária do sistema único de saúde municipal, que deverá ser 

realizada através de palestras educativas no período de março a setembro de 2016, 

nas unidades de saúde. Acredita-se que após as informações sobre a doença, a 

população por meio de um adequado controle do Diabetes, seja possível prevenir, 

retardar ou atenuar suas manifestações agudas e principalmente, as crônicas, sendo 

de fundamental importância que o paciente assuma com responsabilidade os 

cuidados com a própria saúde.   
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Introdução  

Dentre as doenças crônicas o Diabetes mellitus tornou-se um dos mais 

importantes problemas de saúde pública dos tempos atuais, alcançado expressiva 

significação como causa de doença e de morte. Inspirando-nos uma profunda 

reflexão sobre a necessidade de uma tomada de decisão imediata para alterar o 

curso da enfermidade (FRANCISCO, 2010) 

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, mais de 180 milhões 

de pessoas têm diabetes e este número será provavelmente maior que o dobro em 

2030 Nesse cenário, o Brasil terá uma população de aproximadamente 11,3 milhões 

de diabéticos (BRASIL ,2009). 

 Segundo Mendes et al (2011) a Diabetes mellitus é uma síndrome clínica 

heterogênea que se caracteriza por anormalidade endócrino-metabólica que altera a 

homeostase por deficiência insulínica absoluta e relativa nos tecidos alvos. As 

anormalidades metabólicas principalmente de glicose leva a conhecida hiperglicemia 

e suas consequências. Dentre elas está o número de mortes prematuras e de 

invalidez precoce com consequente diminuição da expectativa de vida, da qualidade 

de vida e da força de trabalho. 

O projeto de extensão objetivou proporcionar aos acadêmicos do curso de 

graduação em Medicina, um plano de ação para enfretamento da doença Diabetes 

mellitus nas Unidades Básicas de Saúde no município de Mineiros. 

 

Material e métodos ou Metodologia  

Trata-se de um projeto de extensão dividido em duas etapas, no primeiro 

momento a revisão bibliográfica por meio de livros e sites como Google Acadêmico, 

Scielo, PubMed, Medline e nos periódicos do Portal CAPES com elaboração de 

material informativo, na forma de folder. Já segunda etapa o projeto torna-se 

experimental de campo. 

Foram realizadas visitas domiciliares nas áreas em torno dos postos de saúde 

Dona Sanica e Raul Brandão e conversas, na forma de informe técnico, nas próprias 

Unidades básicas de Saúde, durante o período de abril a junho e depois de agosto 

até 27/09/2016. Foram distribuídos folder ilustrativo, demonstrando as complicações 



  

da diabetes descompensada. O processamento dos dados ocorreu através de 

porcentagem para fins comparativos expressos em gráficos, utilizando o programa 

Microsoft Word 2010. 

Resultados e discussão 

Realizou-se 13 visitas na região da UBS Dona Sanica, onde 4 pacientes eram 

diabéticos, e das nove visitas da região da UBS Raul Brandão, apresentaram 2 

casos de portadores da doença. Nestas visitas sempre houve orientação sobre a 

alimentação adequada como medida para manutenção da glicemia sanguínea, 

associada com a utilização correta da medicação usada para controle da doença. 

Foram enfatizadas a importância da participação desses portadores da patologia no 

programa Hiperdia presente nas UBS. 

Segundo Gráfico 1 observou-se que existem cadastrados no programa 

Hiperdia na UBS Dona Sanica 142 pacientes. Desde apenas 21 (13%) são 

acompanhados com supervisão da equipe de saúde da UBS e o restante 87% não 

tem acompanhamento na UBS. 
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GRAFICO1. Percentual de distribuição dos participantes do programa n=142, UBS Dona Sanica, 

Mineiros, GO , 2016. 

 



  

 

 Ainda, segundo tabela 1 a faixa etária de prevalência da doença foi entre 61-

70 anos de idade, corroborando com dados descritos por Mendes et al 2011. 

 

Tabela 1 Prevalência da diabetes mellitus segundo faixa etária n=142, UBS Dona Sanica, 

 Mineiros, GO , 2016. 

Faixa 

Etária 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 mais de 

80 

n° de 

pacientes  

1 0 4 1 10 4 1 

 

O estudo sinaliza deficiência no programa de acompanhamento do portador 

da diabetes, levantando algumas hipóteses de porque sem ocorrendo esse 

comportamento. 

Talvez uma das causas seja a mudança de endereço residencial, assim 

desatualizando o cadastro junto a unidade básica de saúde. Outro parâmetro 

observado aponta para a mudança da equipe de saúde, dificultando a confiança dos 

pacientes na equipe. A falta de conscientização por parte do diabético em ajudar no 

seu próprio tratamento entendendo que o acompanhamento na UBS é um dos 

fatores preponderantes para prevenir as complicações da doença, evitando riscos ao 

paciente. O diabetes mellitus tipo 2 está entre essas doenças crônicas que 

representam um grave problema de saúde pública pela alta prevalência no mundo e 

maior entre os idosos, pela morbidade e por ser um dos principais fatores de risco 

cardiovascular e cerebrovascular. 

   

 

Conclusão 

Os dados parciais deste projeto demonstram a necessidade de continuar as 

visitas domiciliares na busca da melhora da sobrevida do diabético, e que o trabalho 

de conscientização sobre o uso correto do medicamento, alimentação, atividade 

física são fatores preponderantes para prevenir as complicações da Diabetes. Só 

por meio do conhecimento será possível planejar ações e vencer as barreiras da 

doença. 
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