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Atualmente, o Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 é reconhecido como uma epidemia 
mundial, devido à elevada incidência e prevalência, sendo que o envelhecimento da 
população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis 
são seus principais agravantes (1). Dessa forma, o seu controle representa um grande 
desafio para os sistemas de saúde (2), o que tem se agravado no período da 
pandemia pelo COVID-19. Por conseguinte, a mudança de hábitos, a manutenção da 
autonomia e melhoria da expectativa e qualidade de vida por meio do acesso ao 
conhecimento, tornam-se fundamentais para garantir os melhores desfechos frente à 
esta condição (3). Assim o presente estudo objetivou gerar, divulgar e promover 
Educação em Saúde acerca de questões relacionadas ao DM tipo 2, por meio de 
recursos digitais. Este trabalho faz parte do projeto de extensão previamente 
registrado e aprovado na UNIFIMES (nº 087/2020 DEACEC). Reuniões semanais 
foram realizadas para garantir o alinhamento e o detalhamento das ações de 
Educação em Saúde. Para garantir singularidade à ação, o grupo a nomeou de “Saúde 
Simplificada”. O “Saúde Simplificada” desenvolveu atividades que gerassem 
informações sobre DM tipo 2, de maneira acessível e simplificada para o público em 
geral. Para isto foram consultados textos com informações publicadas em bases de 
dados cientificas e/ou governamentais (Pubmed, Ministério da Saúde, Organização 
Mundial da Saúde). Para a divulgação das informações elaboradas no projeto, foram 
confeccionados vídeos pela própria equipe e posts escritos e em ambas formas de 
publicação foram divulgadas por meio do feed e dos “stories” da plataforma Instagram. 
Desta forma, os vídeos sobre a temática foram desenvolvidos e publicados na rede 
social (foram abordados aspectos gerais, sintomas, diagnóstico, tratamento, hábitos 
saudáveis relacionados ao DM tipo 2). A plataforma de divulgação foi criada com 
“design” direcionado à Educação em Saúde para o DM tipo 2 e os acessos foram 
frequentemente observados por diferentes públicos. Por fim, este trabalho permite 
concluir que os desdobramentos institucionais extensionistas são fundamentais para 
garantir o interfaceamento acadêmico, profissional e comunidade, permitindo somar 
com os esforços no que tange ao combate de mazelas sociais, incluindo o DM tipo 2. 
Ainda, os recursos digitais garantem o encurtamento entre informações necessárias 
aos melhores desfechos em casos de indivíduos portadores da síndrome DM, e que 
estas ações carecem de ser continuas. 
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