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Resumo: O Diabetes é doença crônica de grande relevância para a saúde pública, 

acarretando danos físicos ao paciente como em gastos governamentais elevados. 

Através desse projeto, pretende-se realizar uma pesquisa de campo, descritiva, de 

natureza quantitativa, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos agentes 

comunitários de saúde (ACS) acerca do Diabetes Mellitus, tanto do tipo 1 quanto do 

tipo 2 e dos cuidados essenciais no seu tratamento através de  uma intervenção 

educativa diretamente aos agentes comunitários de saúde (ACS) que atuam em seis 

Unidades de Saúde da Família (USF) do município de Marília, SP, Os resultados 

obtidos serão computados e dispostos em tabelas, com número e porcentagem, 

comparando-se a frequência de erros e acertos nos momentos antes e depois da 

capacitação oferecida. 

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica de grande relevância 

para a saúde pública e para a sociedade, acometendo os mais diversos países 

independente do seu grau de desenvolvimento. (SOUZA NETO, 2014).  

Pode ser classificado em quatro subclasses: (a) o tipo 1, causado por destruição de 

células pancreáticas e deficiência de produção de insulina; (b) o tipo 2, caracterizado 

por resistência à insulina e deficiência relativa de produção de insulina, ocorrendo 

geralmente em pessoas com mais de 30 anos; (c) tipos associados a doenças ou 

síndromes específicas; (d) diabetes gestacional. (SHERVIN, 2000).  

Em relação ao tipo 2, sabe-se que ele é responsável por mais de 90% dos casos da 

doença, e tem sua incidência aumentada com o passar dos anos, principalmente pela 

mudança de estilo de vida e nos padrões nutricionais, que levam ao aumento do 

sedentarismo e da obesidade, seus principais fatores desencadeantes. (KING, 1998).  

Entretanto, apesar de seu grande acometimento, os pacientes pouco sabem ou até 

desconhecem sobre a doença. Estando diante de uma doença persistente e crescente 

na sociedade, porém pouco discutida com seus pacientes e com os portadores de 

fatores de risco que se procurou uma medida eficiente para disseminar o 

conhecimento sobre o diabetes e concluiu-se que o ideal seria levar a informação 

através de pessoas que tivessem o contato direto e diário com os pacientes. Para 

tanto, foi decidido que os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) seriam o objeto do 

presente trabalho, já que, ao realizar as visitas domiciliárias poderiam conversar com 

os moradores, acompanhar suas rotinas alimentares, hábitos e vícios, cuidados 

básicos com o uso de medicamentos e esclarecer dúvidas sobre prevenção. 

Objetivos:  Ampliar o conhecimento dos ACS acerca do Diabetes Mellitus (DM), tanto 



do tipo 1 quanto do tipo 2; Comparar, através de questionários validados, o 

conhecimento das ACS antes e após a capacitação;  Aproximar os pacientes 

diabéticos das Unidades de Saúde da Família junto aos ACS utilizando mapas de 

conversação.; Compartilhar o cotidiano desses pacientes em perguntas sobre sua 

rotina, alimentação e tratamento medicamentoso; Coletar índices glicêmicos dos 

participantes da oficina para alertar sobre possíveis valores acima dos níveis de 

referência normais; Analisar a visão das agentes comunitárias de saúde sobre a 

capacitação oferecida. 

Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo, com abordagem 

quantitativa. A coleta de dados será feita em seis Unidades de Saúde da Família do 

município de Marília, SP, localizadas nas regiões norte e oeste, sendo elas: USF 

“Argolo Ferrão”, USF “ Jardim Marília”, USF “ Jardim Flamingo”, USF “Parque das 

Nações”, USF “Jardim Renata”, USF “Aniz Badra”, sendo a amostra constituída por 

todos os ACS vinculados a essas unidades, num total de 23 agentes. Será 

distribuído aos agentes um questionário a respeito da Diabetes Mellitus tipo I e 

Diabetes Mellitus tipo II para avaliar o nível de conhecimento dos mesmos com 

relação a essa doença. O roteiro, elaborado pelas investigadoras, consta de 10 

questões de múltipla escolha e aborda assuntos relevantes e presentes na rotina do 

portador da doença, devendo ser respondido individualmente. Em seguida, haverá 

uma apresentação feita pelas pesquisadoras, a nível básico, para esclarecer e 

explicar os agentes envolvidos no projeto, a fisiopatologia, epidemiologia, os fatores 

de risco e as patologias secundárias associadas ao Diabetes Mellitus. Além disso, 

serão também apresentados os próximos passos da intervenção. Uma semana após 

a distribuição dos questionários e da palestra, serão realizados nas USF, através do 

uso de mapas de conversação, grupos interativos com participação de pacientes 

diabéticos, ACS, estudantes do curso de Nutrição da Unimar (à convite) e 

pesquisadoras. O mapa de conversação é um material interativo, usado no 

treinamento de profissionais da saúde básica, que possui cartões com informações 

pontuais que esclarecem diversas dúvidas comuns sobre a doença, além de 

desenhos que ilustram o trajeto da glicose desde a ingestão até a sua entrada na 

célula, mostrando o papel da insulina nesse processo. Os pacientes que 

concordarem poderão ter os índices glicêmicos mensurados durante a oficina. Todos 

os custos decorrentes das atividades propostas ficarão sob a responsabilidade dos 

pesquisadores envolvidos. Após serão distribuídos novos questionários aos agentes 



com as mesmas perguntas do primeiro a fim de validar o grau da capacitação, da 

eficiência das palestras e do mapa de conversação e evolução dos ACS. Os 

resultados obtidos serão agrupados em tabelas e gráficos com número e 

porcentagem e analisados quantitativamente, comparando-se o percentual de erros 

e acertos após a realização das duas etapas propostas.  

Desenvolvimento:  

A coleta de dados será feita em seis Unidades de Saúde da Família do município de 

Marília, SP, localizadas nas regiões norte e oeste, sendo elas: USF “Argolo Ferrão”, 

USF “ Jardim Marília”, USF “ Jardim Flamingo”, USF “Parque das Nações”, USF 

“Jardim Renata”, USF “Aniz Badra”, sendo a amostra constituída por todos os ACS 

vinculados a essas unidades, num total de 23 agentes. O objetivo do seguinte 

trabalho será de, através da utilização de mapas de conversação, capacitar Agentes 

Comunitários de Saúde sobre Diabetes Mellitus, suas principais subdivisões, 

apresentações clínicas e medidas de prevenção, para dessa forma impactar e 

conscientizar a população que é atendida por eles, contribuindo para a promoção do 

cuidado à saúde da população atingida. 

Resultados preliminares: O presente trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa da Unimar- Universidade de Marília, sendo recebido para avaliação no dia 

24/03/2017. Após positiva do mesmo, está sendo protocolado na Secretaria 

Municipal de Saúde para firmar parceria no desenvolvimento das atividades junto às 

USF’s citadas e assim, futuramente, expandir a ação em âmbito municipal. 
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