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RESUMO 

A Diabetes Mellitus é uma doença crônica com alta prevalência no mundo e o tratamento 
inadequado leva a uma série de complicações que reduzem a qualidade de vida, provocam 
aumento de internações e elevação nos custos de saúde. O tratamento engloba mudanças 
comportamentais e a educação se constitui como uma estratégia que pode contribuir para o 
sucesso deste processo. Foi observado que a maior parte das causas de hospitalizações se deve 
ao déficit na adesão ao tratamento alimentar, bem como a fragilidade nas orientações 
nutricionais. Através de uma dieta adequada é possível melhorar os parâmetros clínicos e 
metabólicos da doença, desta forma, realizar uma abordagem educativa com vistas a 
contribuir com a autonomia para o cuidado nutricional pode favorecer a diminuição das 
ocorrências de complicações. O objetivo do trabalho é ampliar a autonomia para o 
autocuidado nutricional do paciente diabético internado em um hospital público localizado no 
município de Contagem, Minas Gerais. A proposta é desenvolver um intervenção educativa 
com os pacientes e seus familiares em duas etapas, sendo a primeira composta por orientações 
nutricionais à beira leito e entrega de material interativo sobre cuidados alimentares com a 
doença. A segunda etapa consistirá no acompanhamento nutricional, realizado através de um 
aplicativo para celular. Como resultado, espera-se que a implementação das ações propostas 
possa favorecer a adesão dos pacientes diabéticos ao plano terapêutico nutricional, melhorar a 
qualidade de vida, além de colaborar para a redução do número de internações por 
complicações associadas à doença. 
 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Educação em Saúde; Cuidados Nutricionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Diabetes Mellitus is a chronic disease with high prevalence worldwide and treatment leads to 
complications that affect the quality of life, increase hospitalizations and increase health costs. 
Treatment, basically, includes lifestyle changes and the education can be adopted as a strategy 
that can contribute to the success of this process. It was observed that the most causes of 
hospitalizations is due to poor adherence to food treatment as well as fragility in nutritional 
guidelines. Through an adequate diet it is possible to improve the clinical and metabolic 
parameters of the disease, thus, conducting an educational approach to contribute to the 
autonomy for nutritional care may favor the reduction of Diabetes’ complications. The 
objective is to increase the autonomy for nutritional sef-care of diabetic patients admitted in 
an public hospital in Contagem, Minas Gerais. The proposal is to develop an educational 
intervention with patients and their families in two stages, the first consisting of bedside 
nutritional guidelines and distribution of interactive food care material. The second stage 
consists of nutritional monitoring, performed through a mobile app. As a result, it is expected 
that the implementation of the proposed actions may favor the adherence of diabetic patients 
to nutritional treatment plan, improve the quality of life, and contribute to reduction in 
hospitalization due to diabetes complications. 
 
 
Keywords: Diabetes Mellitus; Health Education; Nutritional Care. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Projeto de Intervenção apresentado é uma proposta com vistas a ser implementado 

em um hospital público de Contagem/Minas Gerais. Trata-se de uma Unidade de Urgência e 

Emergência, localizada na cidade de Contagem, Minas Gerais, cujas internações são, 

geralmente, referenciadas pelas Unidades de Urgência dos locais pertencentes à área de 

abrangência e/ou operacionalizadas pela Central de Regulação do município. Conta com 150 

leitos, exclusivamente ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) divididos entre as seguintes 

clínicas: Pronto Atendimento, Centros de Terapia Intensiva, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica 

e Enfermaria de Transição. 

O hospital possui o Serviço de Nutrição e Dietética (SND) que é responsável por 

proporcionar assistência nutricional adequada através da elaboração e distribuição de dietas 

aos pacientes, acompanhantes e funcionários. Possui uma Equipe Multiprofissional de Terapia 

Nutricional (EMTN), composta por dois médicos nutrólogos, uma enfermeira, um 

farmacêutico, três fonoaudiólogas e sete nutricionistas, estas realizam a triagem de todos os 

pacientes internados. Aqueles classificados com algum tipo de risco são submetidos à 

avaliação mais completa que engloba medidas antropométricas, avaliação física e bioquímica. 

Os pacientes são acompanhados ao longo da internação e, no momento da alta, recebem 

orientações nutricionais adequadas ao seu diagnóstico e comorbidades associadas. 

Uma das mais significativas demandas da EMTN se refere aos cuidados nutricionais 

para os portadores de Diabetes Mellitus (DM). A mesma pode ser definida como uma doença 

crônica com alta prevalência no mundo (SANTOS, 2015; ROSA, 2018) e o tratamento 

inadequado leva a várias complicações, tais como cardiopatia, acidente vascular cerebral, 

doença renal, retinopatias e amputações, podendo ocorrer até a morte (RUTLEDGE et al., 

2017). Estas patologias, além de reduzirem a qualidade de vida, provocam aumento do 

número de internações e consequente elevação nos custos de saúde, pois segundo um estudo 

realizado no ano de 2014, o gasto médio com a hospitalização por DM e doenças relacionadas 

foi 19% mais elevado se comparado ao de um adulto sem a doença (ROSA et al., 2018). 

O tratamento da população portadora de DM engloba, basicamente, mudanças no 

estilo de vida, desta forma, a educação se constitui como uma das mais relevantes estratégias 

que podem contribuir para o sucesso deste processo. Porém, para que esta seja efetiva é 

necessário mais do que a transmissão de informações, é importante que haja o envolvimento 
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ativo do diabético no seu autocuidado e, principalmente, que ocorra mudanças e/ou aquisição 

de comportamentos.  

Além da participação efetiva do paciente, é necessário o envolvimento de toda a 

equipe de profissionais da saúde responsáveis pelo tratamento, visto que são estes que 

assumem o papel de educadores e devem propiciar um espaço de convívio, problematização, 

interação e diálogo que irá conduzir aos caminhos de transformação (ANDRADE et al., 

2019). Neste contexto, se faz relevante o papel do nutricionista, visto que a educação 

alimentar é de fundamental importância para o controle da doença, porém é uma das partes 

mais desafiadoras do tratamento. 

Os desafios apontam para a necessidade de mudar as estratégias utilizadas para a 

educação levando em consideração a realidade do paciente, suas preferências e as barreiras 

culturais que podem influenciar no seu cuidado (SBD, 2017). Desta forma, se faz necessário 

desenvolver no doente a capacidade de identificar seus problemas nutricionais e buscar 

soluções para estes, bem como criar uma postura consciente para a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis para que, ao longo do tratamento, consiga adquirir autonomia para o 

autocuidado.  

 

2. Problematização 

No decorrer da rotina de trabalho tem-se observado a frequente internação de 

pacientes com diagnóstico de DM, especialmente do tipo 2 ou por complicações da doença. 

Dentre essas complicações a neuropatia periférica foi identificada como a principal, sendo 

também a maior responsável pelos casos de amputações de membros inferiores. Além disso, 

identificou-se que a maior parte das internações se deve ao déficit na adesão ao tratamento 

não medicamentoso, principalmente no que se refere à alimentação.  

Percebe-se também uma fragilidade nas orientações nutricionais, uma vez que estas se 

baseiam apenas na exposição oral de informações, além de ter o profissional de saúde como 

único detentor do saber e o paciente como receptor passivo do conteúdo. Dessa forma, o 

método educativo não tem potencial transformador, pois o paciente apenas memoriza e repete 

o conteúdo de forma mecânica, sem discussão e sem estabelecer relação com a sua realidade. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Apesar de, atualmente, haver maior disponibilidade de recursos e tratamentos para 

prevenir e controlar a DM, ainda é possível observar o crescente número de pessoas com o 

diagnóstico e a elevada frequência de problemas associados à esta (SANTOS, 2015; ROSA, 

2018). Segundo o Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), o município de 

Contagem apresentou um aumento no número de complicação da doença, sendo que o dado 

mais recente, do ano de 2015, registrou 284 hospitalizações (DATASUS, 2015). O cuidado 

nutricional é uma das estratégias que pode alterar positivamente esta incidência.  

Através de uma alimentação adequada é possível melhorar os parâmetros clínicos e 

metabólicos, favorecer a manutenção/obtenção de peso saudável, alcançar as metas de 

controle da glicemia e adequação dos níveis pressóricos e de lipídios plasmáticos (SBD, 

2017). Estes parâmetros estão diretamente ligados ao prognóstico da doença e à qualidade de 

vida. Assim, destaca-se a importância do planejamento alimentar, que deve ser 

cuidadosamente elaborado, além de respeitar a individualidade dos pacientes (estilo de vida, 

rotina, hábitos alimentares, nível socioeconômico), a fim de maximizar sua capacidade de 

atingir e manter o objetivo proposto. 

No ambiente hospitalar, durante o período de internação do paciente, realizar uma 

abordagem educativa com vistas a contribuir com a autonomia para o cuidado nutricional em 

pacientes com DM, pode favorecer a diminuição das ocorrências de complicações. Estas 

considerações partem do pressuposto de que a problemática possivelmente esteja se 

efetivando em função da escassez de conhecimentos sobre terapia alimentar para controle da 

doença e de barreiras relacionadas aos fatores sociais e emocionais que atrapalham o 

seguimento de um plano terapêutico adequado. 

 

4. OBJETIVO 

4.1. Objetivo Geral 

Ampliar a autonomia para o autocuidado nutricional dos pacientes com Diabetes 

Mellitus internados em um hospital público de Contagem/Minas Gerais.  
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5. PÚBLICO ALVO 

Pacientes do hospital público localizado no município de Contagem/Minas Gerais 

internados com diagnóstico de Diabetes Mellitus, pacientes internados por complicações 

decorrentes desta patologia e seus familiares. 

 

6. METAS 

Considerando as características individuais do paciente portador de DM, a pretensão é 

alcançar, dentro do menor prazo possível, as seguintes metas: 

- Melhorar a adesão ao plano terapêutico nutricional. 

- Reduzir o número de internações por complicações da doença. 

- Elevar da qualidade de vida. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017, p. 19), a DM 

consiste em “[...] um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, 

decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os 

mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo”. 

A DM é classificada basicamente em 4 categorias, a saber: Tipo 1: que se traduz como 

uma doença autoimune decorrente da destruição das células β pancreáticas ocasionando a 

deficiência completa na produção de insulina, com diagnóstico frequente em crianças, 

adolescentes e adultos jovens; Tipo 2: associado à resistência dos tecidos periféricos à ação da 

insulina, provocando o aumento da concentração de glicose sérica, possuindo etiologia 

multifatorial relacionados ao ambiente e à genética, apresentando como principais fatores de 

risco os hábitos alimentares e inatividade física; Tipo gestacional: caracterizada por alteração 

na tolerância à glicose observada na gravidez, podendo ser transitória ou persistir no pós-

parto, sendo importante fator de risco para o desenvolvimento futuro do tipo 2; Outros tipos: 

são formas menos comuns que dependem de alterações que acarretem distúrbio do 
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metabolismo glicídico, como defeitos genéticos na ação da insulina e doenças do pâncreas 

exócrino, entre outras (SBD, 2017).  

O não tratamento da doença implica em complicações micro e macrovasculares, como 

infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, insuficiência renal, retinopatias e 

amputações (SANTOS; FREITAS, 2018), que podem provocar grande impacto na vida dos 

diabéticos, limitando as atividades de trabalho e lazer, onerando os gastos da família, afetando 

a condição psíquica e emocional, além de aumentar a mortalidade prematura. Estudos 

apontam dificuldades dos diabéticos para o seguimento do tratamento. A convivência com a 

doença requer adaptações no estilo de vida, incorporação de práticas que envolvem alterações 

alimentares, controle da glicemia, prática de atividade física e acompanhamento contínuo com 

a equipe multiprofissional de saúde (SANTOS et al., 2018).  

O nível de escolaridade é também considerado um fator que interfere na adesão ao 

plano terapêutico, uma vez que pode dificultar a capacidade de aprendizado e compreensão 

sobre a doença (AMARAL et al., 2019; BAIA et al., 2018). Ainda no mesmo estudo, outro 

fator importante é o apoio familiar que, quando ausente, também se configura como um 

aspecto desfavorável para o seguimento do cuidado à DM. A família se torna uma rede de 

apoio e pode contribuir positivamente para que o diabético aceite melhor sua nova condição e 

desenvolva uma atitude mais confiante e eficiente no seu autocuidado (AMARAL et al., 

2019). Além disso, foi identificado que o déficit de conhecimento sobre a doença, afeta a 

aceitação e integração do regime terapêutico (FIGUEIRA et al., 2017; SILVA et al., 2018). 

Diante das dificuldades para seguir o tratamento da DM e da importância da adesão ao 

plano terapêutico, torna-se relevante a oferta de informações e orientações aos diabéticos de 

modo a estimular mais autonomia e favorecer o conhecimento da relevância em adotar 

mudanças de comportamento para o bom controle da doença. Sabe-se que o empoderamento 

destes melhora a aderência à terapêutica e consequentemente seu estado clínico (SANTOS et 

al., 2018), porém trabalhar a autonomia na condução da doença é desafiador (SILVA et al., 

2018). As técnicas de estímulo e treinamento para o autocuidado devem ser baseadas em um 

modelo focado no paciente, que desperte neste o interesse em entender sua doença e o 

conscientize de que é capaz de prevenir complicações e melhorar sua qualidade de vida (SBD, 

2017). 
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Nesta perspectiva, a educação em saúde é enfatizada como parte fundamental do 

processo de tratamento do diabético (TRAJANO et al., 2018), que se confirma em estudos 

que mostram resultados positivos das práticas de educação em saúde no manejo da DM. Uma 

estratégia considerada efetiva foi o “Mapa de Conversação em Diabetes”, ferramenta 

composta por ilustrações lúdicas e interativas, que possibilita criar uma relação com situações 

vividas pelos diabéticos e consequentemente estimular mudanças comportamentais 

necessárias para o controle da doença (FIGUEIRA et al., 2017; OHL et al., 2019). 

Outra forma efetiva de se trabalhar com educação é através de grupos educativos, pois 

estes podem utilizar dinâmicas integrativas que permitem troca de saberes, fortalecimento do 

vínculo entre a equipe de saúde e o paciente, além de proporcionar o desenvolvimento de uma 

consciência crítica (ALMEIDA et al., 2019). Também citado em estudos como estratégia 

educativa eficaz é a intervenção telefônica, em que, através do diálogo com o profissional e 

seu incentivo, o paciente pode refletir sobre os problemas e situações que deseja mudar, 

identificar barreiras, criar um plano de metas, e esta intervenção está associada à melhoria das 

práticas de autocuidado (FERNANDES, 2017). Portanto, pode-se inferir que a educação para 

o cuidado autônomo da DM é uma opção para promover a adesão ao tratamento por meio da 

motivação e capacitação pessoal. 

Em grande parte dos trabalhos científicos que abordam a educação como estratégia no 

manejo da DM, as atividades de promoção da saúde e de educação são desenvolvidas, em sua 

maioria, na Atenção Básica ou em Unidade Ambulatorial, sendo realizadas em grupos. 

Historicamente, a responsabilidade da promoção da saúde sempre foi designada à saúde 

pública e o hospital era considerado apenas um espaço de tratamento e cura, porém, é possível 

pensar em promover e educar para a saúde também no ambiente hospitalar (SILVA et al., 

2011). Segundo os mesmos autores, o hospital é parte importante da comunidade e todas as 

instituições, especialmente aquelas envolvidas com o serviço público, devem estar ativamente 

comprometidas com o planejamento para a promoção da saúde.  

Logo, as instituições hospitalares passam, também, a ser vistas como um local 

estratégico para o desenvolvimento de práticas educativas afim de contribuir para efetivação 

da promoção a saúde e conduzir o indivíduo e sua família na busca de melhor qualidade de 

vida. No período da internação, a equipe multiprofissional de saúde assume a 

responsabilidade de oferecer apoio ao paciente, sendo que cada um, dentro de sua 

especialidade, deve capacitá-lo e motivá-lo a fazer escolhas adequadas diante de diversas 
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situações, a fim de que ele desenvolva comportamentos de autocuidado e solucione os 

problemas que surgirem no dia a dia (SBD, 2017).  

Neste sentido, destaca-se a importância do profissional nutricionista, uma vez que uma 

terapia nutricional adequada, baseada na orientação e no estabelecimento de uma alimentação 

variada e equilibrada, é considerada como o tratamento de primeira escolha para o controle da 

DM (SANTOS; FREITAS, 2018). No entanto, as recomendações dietéticas para estes 

pacientes não são universais, pois se deve atentar para a individualidade bioquímica de cada 

um. Porém, sabe-se que a adoção de uma alimentação adequada (caracterizada pelo consumo 

de grupos de alimentos à base de vegetais, frutas, cereais integrais, produtos lácteos com 

baixo teor de gorduras e menor ingestão de carne vermelha), associada aos hábitos de vida 

mais saudáveis, são estratégias para diminuir o risco da doença e suas complicações (EVERT 

et al., 2019). 

 

8. METODOLOGIA 

O presente trabalho se trata de um Projeto de Intervenção proposto a partir do 

diagnóstico situacional realizado pela EMTN de um hospital público localizado no município 

de Contagem/Minas Gerais. Com o intuito fornecer embasamento teórico sobre o tema 

abordado, foi realizada uma revisão da literatura baseada em artigos científicos encontrados 

em bases eletrônicas como BVS, Scielo, PubMed, além de pesquisa no site do Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e nas Diretrizes da SBD. 

A intervenção é de caráter educativo e será desenvolvida com os pacientes internados 

no hospital com diagnóstico de DM, bem como com os pacientes internados por complicações 

da doença e seus familiares. O projeto será realizado em duas etapas. 

 

8.1.  Etapas do projeto 

8.1.1. Primeira Etapa: Orientações nutricionais a beira leito 
 

A primeira etapa consiste em orientações nutricionais a beira leito, com os pacientes e 

seus familiares, de forma a esclarecer dúvidas relacionadas à alimentação adequada para o 
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controle da DM e entrega de material interativo para que o paciente possa registrar seus 

cuidados com a doença. 

Para a realização das orientações nutricionais, inicialmente, o profissional nutricionista 

irá aplicar o questionário “O que você sabe sobre a Diabetes?” (Apêndice), com o objetivo de 

avaliar o conhecimento prévio do paciente e sua família acerca do tema. A partir das respostas 

obtidas, o profissional realizará orientações com o objetivo de informar sobre possíveis 

lacunas identificadas e esclarecer as dúvidas. Estas poderão ser realizadas ao longo do período 

de internação. Vale ressaltar que o instrumento será submetido ao Setor de Qualidade do 

hospital e ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, para 

aprovação e parecer antes da aplicação. 

Na alta hospitalar, será entregue ao paciente a “Caderneta da Diabetes”. Esta consiste 

em um material didático interativo contendo um plano de gerenciamento da doença e 

orientações gerais sobre alimentação adequada à DM, espaço para registro dos padrões de 

vida diária, referências sobre níveis de glicemia, registro de sentimentos em relação ao 

cuidado, dificuldades em seguir as orientações passadas pelo profissional e espaço para 

estabelecimento de metas de longo e curto prazo. Desta forma, pode-se trabalhar com o 

paciente a autonomia no seu autocuidado. A intenção é de que o paciente apresente o material 

preenchido em cada consulta de acompanhamento para que se façam uma avaliação conjunta 

com a equipe participante. 

 

8.1.2. Segunda Etapa: Acompanhamento nutricional através do aplicativo de celular  

A segunda etapa consistirá no acompanhamento nutricional, realizado através de um 

aplicativo para celular, em que haverá maior interação com o profissional de forma a motivar 

o paciente a dar continuidade ao tratamento. Esta parte da intervenção será realizada através 

do aplicativo para celular, Telegram®, disponível para Android e IOS. Trata-se de um serviço 

de mensagens instantâneas em que os usuários podem enviar textos, fotos e vídeos em 

arquivos de qualquer formatação. Esta é uma etapa complementar à primeira e tem como 

objetivo estabelecer maior interação entre profissional e paciente, motivando a realização das 

orientações passadas durante a internação.  
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Para isto, será criado um grupo no aplicativo com os pacientes interessados em receber 

acompanhamento nutricional virtual. Inicialmente, estes receberão instruções para que possam 

começar a utilizar o Telegram®. Todas as nutricionistas da EMTN participarão do grupo, 

serão administradoras e responsáveis por disponibilizar, semanalmente, os conteúdos sobre 

nutrição e diabetes. Para organizar o processo serão criados cronogramas trimestrais com os 

temas propostos e um profissional será eleito para comandar o grupo semanalmente, na 

intenção de organizar melhor a participação das nutricionistas no projeto de forma a não 

impactar na rotina de trabalho do hospital e para evitar que a intervenção se perca ao longo do 

tempo.  

Nesta interação poderão ser postadas dicas de alimentação, receitas para DM, entre 

outras informações que contribuirão para incentivar a adesão ao tratamento. Também 

semanalmente, o nutricionista realizará uma enquete com sugestões de temas, sendo que 

aquele mais votado será abordado em postagens subsequentes. 

 

8.2. Recursos necessários 

8.2.1. Recursos Humanos 

Para o desenvolvimento das atividades educativas será necessário a participação de 

todas as nutricionistas da EMTN para realizarem as orientações nutricionais durante o período 

de internação, elaboração do conteúdo técnico individual da Caderneta da Diabetes e 

distribuição para os paciente/familiares, além da participação no grupo de intervenção via 

aplicativo de celular. Também haverá o apoio da equipe de comunicação do hospital, 

responsável pelo layout da caderneta. 

 

8.2.2. Recursos Materiais e Orçamento 

Para a produção do questionário “O que você sabe sobre a Diabetes?” e da Caderneta 

da Diabetes, será necessário mensalmente, conforme quadro a seguir: 
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Quadro 1 - Materiais e custos para realização do Projeto de Intervenção. 
 

Materiais Quantidade* Valor Unitário  

(R$) 

Valor total  

(R$) 

Folha de papel  
tamanho A4 

5 pacotes 
(500 folhas) R$ 19,90 R$99,50 

Computador 1 unidade 

Já disponível no 
setor de 

comunicação do 
hospital 

- 

Impressora 1 unidade 

Já disponível no 
setor de 

comunicação do 
hospital 

- 

Tonner preto e 
branco e colorido 1 unidade 

Já disponível no 
setor de 

comunicação do 
hospital 

- 

Média de pacientes 
com DM 

60 pacientes 

TOTAL DO 
CUSTO/MÊS 

                                                               R$ 99,50 

               *Quantidade baseada na média de pacientes internados no hospital com diagnóstico de DM entre os 

meses de setembro e outubro de 2019.  

 

8.3. Acompanhamento e avaliação do projeto 

A proposta é que a intervenção educativa seja implantada na instituição e faça parte da 

rotina do serviço de nutrição. O acompanhamento do projeto será realizado por meio da 

Caderneta da Diabetes que servirá como um instrumento de vigilância, uma vez que, através 

dela, será possível identificar a evolução da relação do indivíduo com a sua doença e também 

analisar/identificar a necessidade de encaminhamento do paciente para outras especialidades 

de profissionais.  

Para os pacientes interessados e com condições de aderir à utilização do aplicativo 

para celular, Telegram®, a avaliação será realizada através de enquetes ao final de cada mês. 

Nesta os participantes poderão registrar as mudanças em seu comportamento alimentar e as 

nutricionistas farão a verificação das respostas de cada participante, fornecendo no 
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fechamento de cada rodada um referencial individual e total. A partir dos resultados, as 

nutricionistas do serviço poderão analisar o impactos das informações postadas no grupo 

sobre os participantes, determinar quais temas necessitam de mais ênfase, identificar quais 

tipos de arquivos (fotos, textos, vídeos, áudios) são mais aceitos, além de permitir o 

aprimoramento da qualidade do conteúdo disponibilizado. 

A avaliação geral da intervenção será realizada também mensalmente, através da 

análise dos dados coletados pelas nutricionistas da EMTN, que registram o número de 

pacientes internados com diagnóstico de DM e por complicações da doença. Um indicador da 

efetividade da intervenção será a redução no número de reinternações e/ou aumento no 

intervalo entre as mesmas, verificado conforme registro do prontuário. 

 

8.4 Resultados Esperados 

Espera-se que a implementação das ações aqui propostas possa aumentar a adesão dos 

pacientes diabéticos ao plano terapêutico nutricional, através da promoção da autonomia em 

seu autocuidado e contribuir para a elevação da qualidade de vida. Além disso, como 

consequência, espera-se colaborar para a redução do número de internações por complicações 

da Diabetes Mellitus. 

 

8.5. Cronograma  

O cronograma referente às atividades previstas para realização do Projeto de 
Intervenção, segue demonstrado no quadro 2: 
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Quadro 2 – Cronograma de atividades relacionadas ao projeto de Intervenção. 

Cronogra
ma de 

atividades 

Período: 2019                           Período: 2020 

Etapas Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
Elaboração 
do projeto X X          

 

 
 

Elaboração 
do 

questionário 
“O que 

você sabe 
sobre a 

Diabetes?”. 

 X            

Apresentaçã
o do projeto 
à diretoria 
do hospital 

  X           

Submissão 
do 

questionário 
ao 

COEP/UF
MG 

   X          

Submissão 
do 

questionário 
ao setor de 
qualidade 

do hospital 

   X          

Elaboração 
da 

“Caderneta 
da 

Diabetes” 

    X X        

Divulgação 
do 

aplicativo 
para celular 
(Telegram®

) 

      X X X X X X X 

Elaboração 
dos 

materiais 
para serem 

inseridos no 
aplicativo 

      X X X X X X X 
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Início das 
atividades          X X X X 

Avaliação 
da 

intervenção 
          X X X 
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APÊNDICE 

Questionário: O que você sabe sobre a Diabetes? 

 

 

Nome: _____________________________________________________Data de nascimento:_________Data: ___________
Clínica de internação: _________________________Leito: __________N° do prontuário: ___________Idade: __________

Profissional responsável: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Q3. Você realiza algum tipo de acompanhamento para o controle da Diabetes Mellitus?
_________________________________________________________________________________________________________

Conhecer o conhecimento prévio do paciente e/ou familiares sobre as práticas de autocuidado em Diabetes Mellitus tipo 2
Objetivo 

Q8. Quantas refeições você realiza ao longo do dia? Como é o intervalo entre elas?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Questionário: O que você sabe sobre a Diabetes?

Tempo de diagnóstico da Diabetes Mellitus: ___________________

Diagnóstico na Internação: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Avaliando o conhecimento sobre Diabetes Mellitus

Identificação do paciente

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Q6.Você faz acompanhamento nutricional?
_________________________________________________________________________________________________________

Q7.Quais alimentos você costuma consumir com maior frequencia na sua alimentação diária?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Q5. Você tem o apoio de seus familiares no cuidado da Diabetes Mellitus?

_________________________________________________________________________________________________________
Q4.Você tem outras doenças que podem ter sido ocasionadas pela Diabetes Mellitus? Se sim, quais?

_________________________________________________________________________________________________________

Q1. O que é Diabetes Mellitus?
_________________________________________________________________________________________________________

Q2. Você conhece as complicaçoes que o  não tratamento da Diabetes Mellitus pode provocar em sua saúde?

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Data da aplicação: _____________________________________

Q9. Você considera que manter uma alimentação saudável é importante no tratamento da Diabetes Mellitus? 
____________________________________________________________________________________________
Q10. Qual sua maior dificuldade para controlar a Diabetes Mellitus?
_________________________________________________________________________________________________________


