DIABETES
MELLITUS
CADERNO INFORMATIVO
PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO

3

ELABORAÇÃO
Daiane Marafon
Extensionista - Comunicação Social
Everllyn Suárez da Silva
Extensionista - Enfermagem
Poliana Anelize Weisheimer
Extensionista - Enfermagem
REVISÃO
Profª Ms Ediálida Costa Santos
FAEN/UFMT - Enfermeira
Profª Ms Isabele Torquato Mozer
FAEN/UFMT - Enfermeira
Esp. Luciele Fernanda Benin
Telessaúde MT - Enfermeira
Ms Maria Conceição da Encarnação Villa
Telessaúde MT - Enfermeira
D536

Diabetes: caderno informativo para agentes comunitários de saúde /
Telessaúde Mato Grosso; Elaboração Daiane Marafon, Poliana Anelize
Weisheimer. – Cuiabá, 2017.
9f. : il. color.
Projeto de Extensão da Faculdade de Enfermagem, Universidade
Federal de Mato Grosso
–
UFMT, Telessaúde MT – Núcleo de
Enfermagem, Núcleo Técnico Científico Telessaúde MT.
1. Diabetes. 2. Telessaúde. Título: Diabetes: caderno informativo para
agentes comunitários de saúde. II. Telessaúde Mato Grosso.
CDU – 616.379-008.64

Projeto de Extensão da Faculdade de Enfermagem
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
Telessaúde MT – Núcleo de Enfermagem
Núcleo Técnico Científico Telessaúde MT
Junho, 2017

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO

O QUE É
DIABETES?

O Diabetes Mellitus pode ser classificado
em dois tipos:

Tipo 1
É uma doença que
surge
quando
o
organismo produz pouca
ou nenhuma insulina
(hormônio
responsável
pela redução da taxa de
glicose no sangue), e com
isso o corpo inteiro
adoece . Mesmo sendo uma doença crônica e que
não tem cura, quando bem controlada com
alimentação, atividades físicas associados ou não
ao uso de medicações, a pessoa com diabetes
pode seguir sua vida com qualidade.

Pode ocorrer de forma rápida e
progressiva, principalmente, em crianças e
adolescentes, ou de forma lenta e progressiva,
geralmente em adultos. Necessita de uso diário
de insulina para se manter controlado.

Tipo 2
Normalmente ocorre após os 40 anos
e, geralmente, se controla apenas com dieta,
atividade física e/ou medicamento oral.

O cuidado integral às pessoas com Diabetes Mellitus e sua família é um desafio
para a equipe de saúde. Os profissionais, especialmente os Agentes Comunitários
de Saúde, precisam estar preparados para apoiar a mudança de hábitos de vida das
pessoas e suas famílias, adotando práticas que favoreçam a prevenção e o controle
do Diabetes. Prática esta que se encontra diretamente ligada à vida de seus
familiares e amigos.
Aos poucos, o paciente com Diabetes irá aprender a gerenciar sua vida diária,
convivendo com as mudanças advindas da doença, proporcionando autonomia e
qualidade de vida. Para isso, o Telessaúde MT elaborou este caderno informativo
para que possa aprimorar seus conhecimentos sobre o diabetes mellitus e colaborar
com a sua equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) ajudando a melhorar a
saúde da população.
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PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS DO DIABETES MELLITUS

Aumento do
volume urinário

Aumento da sede

Aumento da fome
Perda involuntária
de peso

OUTROS SINTOMAS:
- Coceira e corrimento vaginal
- Dores nas pernas
- Piora da visão

SÃO FATORES DE RISCO
PARA A DOENÇA

História
familiar de
diabetes

Sedentarismo
(não praticar
atividade física)

Hipertensão
Arterial

Obesidade
Colesterol e
triglicerídeos
elevados
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Papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) junto às pessoas que NÃO têm o
diagnóstico de Diabetes, mas possuem fatores de risco:
Identificar na área de atuação, a partir
dos fatores de risco, membros da
comunidade com maior risco para
diabetes, orientando-os a procurar a
Unidade Básica de Saúde (UBS) para
avaliação;
Estimular essas pessoas à
uma visita à Unidade Básica
de Saúde para orientação pelo
médico e/ou enfermeira;

Orientar a redução ou
abandono do consumo
de bebidas alcoólicas,
assim como a
redução/eliminação do
hábito de fumar;

Esclarecer à comunidade,
por meio de ações
individuais ou coletivas, os
fatores de risco para
diabetes, orientando sobre
as medidas de prevenção;

Estimular a adoção de hábitos
alimentares saudáveis, com
uma alimentação rica em
verduras, frutas e alimentos
não industrializados;

Estimular a realização de
atividades físicas regulares.

Importante!
É importante reduzir o consumo
de doces, refrigerantes e
carboidratos simples, como
massas e pães brancos que tem
como base a farinha de trigo
comum. Isso ajuda a diminuir os
níveis de glicose no sangue.

A atividade física melhora o
fluxo sanguíneo e a
pressão arterial, além de
ajudar a reduzir as taxas de
glicose no sangue.
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O papel do ACS junto às pessoas COM Diabetes:
Identificar as pessoas com
diabetes de sua área de
atuação e preencher as fichas
conforme solicitado na UBS;
Verificar o comparecimento às
consultas agendadas na UBS;
Estimular a participação em
grupos de orientação sobre o
diabetes mellitus, alimentação
saudável ou qualquer outro
grupo que favoreça hábitos
saudáveis.
Orientar sobre a importância da
adesão ao tratamento e seguir
as orientações da equipe de
saúde;

Orientar a redução do consumo
de bebidas alcoólicas ou seu
abandono;
Orientar para escovar
corretamente os dentes após
as refeições - o diabetes mal
controlado facilita a inflamação
das gengivas, podendo
prejudicar a saúde bucal;
Estimular a adoção de hábitos
alimentares saudáveis, com
uma alimentação rica em
verduras, frutas e alimentos
não industrializados;
Realizar busca ativa dos
faltosos;

Para informações
mais detalhadas sobre
o Diabetes Mellitus
acesse:

Estimular a realização de
atividades físicas regulares;
Fazer acompanhamento da
glicemia conforme orientação
da equipe de saúde;
Recomendar para que tenha
cuidado corporal redobrado,
especialmente com os pés examinar os pés diariamente - e,
constatando qualquer alteração,
comunicar a equipe de saúde.
Devem ser evitados sapatos
apertados, uso de gilete, alicate
de cutícula, entre outros. Lavar
os pés com água morna (nunca
quente) e secá-los muito bem,
especialmente entre os dedos.

ACS

https://goo.gl/Sp5Ex8
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DEZ PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA
PESSOAS COM DIABETES:

1
Faça pelo menos três refeições
(café da manhã, almoço e jantar) e dois
lanches saudáveis por dia. Evite pular as
refeições!

3

Evite o consumo excessivo
de alimentos ricos em carboidratos
complexos como pães, bolos,
biscoitos, arroz, macarrão, angu,
mandioca, cará, batata e farinhas, preferindo
os integrais. O ideal é consumir seis porções
diárias (uma porção = 1 pão francês ou 2 fatias
de pão de forma ou 4 colheres de sopa de
arroz).

5

Consuma frutas diariamente.

Diminua o
7
alimentos ricos

consumo de
em gordura
(frituras; carnes como pernil,
picanha, maçã de peito, costela,
asa de frango, linguiça, etc; leite integral;
queijos amarelos; salgados e manteiga).
Prefira leite semi desnatado ou desnatado e
carnes magras (músculo, acém, lombo etc).

9 Reduza a quantidade de óleo

utilizado na preparação dos alimentos. Prefira
alimentos cozidos, assados ou grelhados.

2
ricos

Evite o consumo de alimentos
em açúcar como doces, sorvetes,
biscoitos recheados, sucos em pó e balas,
preferindo as formulações diet (com muita
moderação, pois os alimentos diet têm redução
de açúcar, mas são ricos em gordura). Utilize
adoçante em substituição ao açúcar, em
quantidades moderadas!

4

Coma diariamente pelo menos três
porções de legumes e verduras
como parte das refeições.
consumir alimentos ricos
6 Evite
em
sal
como
embutidos

(presunto, salame e salsicha),
temperos prontos (caldos de
carnes e de legumes) e alimentos
industrializados
(azeitonas,
enlatados,
salgadinhos, sopas e molhos prontos, miojo,
biscoitos/bolachas, etc). Prefira temperos
naturais. Use pouco sal para cozinhar. Se tiver
dificuldades, vá reduzindo aos poucos até o
seu paladar se acostumar

8

Consuma, se possível, peixe,
assados ou cozidos pelo menos, uma
vez por semana.

10

Pratique
atividade
física
regularmente, sob a supervisão de um
profissional capacitado, mas realize um lanche
30 minutos antes para ter energia suficiente
para realizar o exercício!
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Como o ACS pode orientar as pessoas que deixam de tomar medicação de
uso contínuo para ingerir álcool?
Existem pessoas com problemas crônicos de saúde e que necessitam de tratamento e
acompanhamento contínuo, como os diabéticos e hipertensos. Normalmente esses pacientes
fazem uso diário de medicamentos que não devem ser interrompidos, pois a pausa no tratamento
pode causar dificuldade no controle dessas doenças.
Os pacientes que usam remédios continuamente e querem fazer o uso de bebidas alcoólicas
devem saber que o álcool interage com alguns medicamentos. Por exemplo, os medicamentos para
diabetes mellitus podem causar reações desagradáveis e alguns remédios para a pressão alta
podem aumentar ou diminuir os seus efeitos. Se houver dúvida de alguma pessoa sobre um
determinado medicamento e a sua relação com o álcool, o médico responsável pelo tratamento
deve ser consultado para as orientações em cada caso.
Nesse sentido, o ACS também pode reforçar para a pessoa a importância de seguir o
tratamento corretamente, sem interrupções.

O ACS deve atentar-se às duvidas dos pacientes, orientando-os da maneira correta. Importante
ressaltar que as medicações devem ser tomadas sempre no mesmo horário, e se indicado pelo médico
devem ser ingeridas durante ou antes das refeições.
O paciente deve seguir as combinações feitas com seu médico, uma vez que ajustes
podem ocorrer em situações específicas. Esses ajustes devem ser feitos apenas pelo médico.

O EXERCÍCIO FÍSICO

A prática regular de
É DE EXTREMA
exercício físico por portadores
IMPORTÂNCIA PARA
de diabetes melhora o controle
OS DIABÉTICOS!
glicêmico, reduz os fatores de
risco cardiovascular, contribui
para a perda de peso e
aumenta o bem estar.
Em pessoas com diabetes tipo 1, o exercício físico tem um efeito
benéfico inclusive sobre a expectativa de vida. Além disso, pode prevenir o
diabetes tipo 2 em pessoas com alto risco para essa doença.

ACS

A Associação Americana de Diabetes (ADA) recomenda que pessoas com diabetes devem ser
aconselhadas a praticar pelo menos 150 minutos por semana de atividade física aeróbica de moderada
intensidade. Na ausência de contraindicação, as pessoas com diabetes tipo 2 devem ser encorajadas a
realizar treinamentos mais intensos, com a orientação de um educador físico 3 vezes por semana.

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO

6

Com a adoção de bons hábitos alimentares, práticas saudáveis, correto
acompanhamento da equipe de saúde e acesso à medicação adequada quando
esta for necessária, a pessoa com diabetes será capaz de levar uma vida ativa
e reduzir o risco de desenvolver complicações.

Orientações educacionais básicas para cuidados dos pés de
pacientes com Diabetes Mellitus
Examinar os pés diariamente. Se necessário, pedir ajuda a um familiar ou usar um
espelho;
Avisar o médico se tiver calos, rachaduras, alterações de cor ou úlceras;
Vestir sempre meias limpas, preferencialmente de lã, algodão, sem elástico;
Calçar sapatos que não apertem, de couro macio ou tecido. Não usar sapatos sem
meias;
Sapatos novos devem ser usados aos poucos. Usar, inicialmente, em casa, por
algumas horas por dia;
Nunca andar descalço, mesmo em casa;
Lavar os pés diariamente, com água morna e sabão neutro. Evitar água quente. Secar
bem os pés, especialmente entre os dedos;
Após lavar os pés, usar um creme hidratante a base de lanolina, vaselina líquida ou
glicerina. Não usar entre os dedos;
Cortar as unhas de forma reta, horizontalmente;
Não remover calos ou unhas encravadas em casa. Procurar equipe de saúde para
orientação.
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ACS

DIABETES
MELLITUS
TEM CONTROLE
E TRATAMENTO!

SAÚDE DA FAMÍLIA
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