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RESUMO
O objetivo da pesquisa é identificar o atendimento às pessoas adultas com Diabetes Mellitus do tipo 1 e 2, na Rede
Pública Municipal de Saúde em Maringá-Paraná. Investigar se existe trabalho de equipe multiprofissional e o acesso a
equipe  por  parte  do  paciente.  Apontar  se  há  resultados  da  atuação  da  equipe  na  construção  do  autocontrole  e
autoimagem do diabético. A pesquisa é de campo, descritiva, realizada com caráter transversal. Coleta de dados por
meio de entrevistas à profissionais de saúde em UBS, Hospital Municipal e Secretaria Municipal de Saúde, com o fim de
conhecer a estrutura multiprofissional, o público atendido, os avanços conseguidos e as limitações encontradas. Para
obter dados dos pacientes o uso de instrumentos validados cientificamente. Amostra de 100 pacientes, distribuídos em
três  unidades  básicas  de  saúde  UBS  em  regiões  distintas.  Os  dados  obtidos  serão  classificados,  quantificados,
comparados e avaliados com o fim de formar os resultados na conclusão da pesquisa. Se espera que ao fim desta
pesquisa possa ser conhecido o perfil  atual da saúde pública no município de Maringá, no tocante ao atendimento
oferecido aos pacientes diabéticos e a visão que os pacientes possuem de si mesmos e do tratamento oferecido pela
Rede Pública de Saúde Municipal.  É esperado que os resultados da pesquisa sirvam para além da descrição,  do
apontamento de dados estatísticos,  para reflexão e intervenção da saúde pública,  para a melhoria  da qualidade e
expectativa de vida por parte dos pacientes com Diabetes e interessados no assunto, bem como dados base para outras
pesquisas.
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1 INTRODUÇÃO

O tema da pesquisa aborda o Diabetes Mellitus (DM) e as possibilidades de intervenção na
Rede Pública de Saúde,  por parte de uma equipe multiprofissional,  tendo em vista  desenvolver
responsabilidade do paciente no autocontrole e a consequente melhoria da autoimagem, gerando
qualidade e expectativa de vida.  A sugestão de uma equipe multiprofissional  é do Ministério da
Saúde, haja vista o custo elevado da doença, a possibilidade de erro por parte do uniprofissional, no
caso o médico e o adoecimento acelerado do diabetes como epidemia. Os trabalhos das equipes e
das organizações de saúde devem centrar-se nos interesses do usuário, inclusive de contribuir para
a sua autonomia e capacidade de intervenção sobre sua própria vida (MS, 2004).

O impacto recebido no diagnóstico e as informações que é preciso ser passada ao doente
para que tenha autocontrole, é imprescindível o acompanhamento psicológico, além do agravante da
mudança  necessária  aos  hábitos  adquiridos,  a  equipe  multiprofissional  atuando  conjuntamente
conseguirá resultados esperados, podendo superar expectativas de vida e diminuição de gastos com
o tratamento.  O Ministério  da Saúde por meio do Sistema Hiperdia  realiza do cadastramento e
acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos na atenção básica de saúde (MS 2013). A equipe
multiprofissional  é  importante  para  a  intervenção,  prevenção  e  tratamento  do  diabetes  e  os
agravamentos oriundos da doença, segundo ministério da Saúde como já referenciado (MS, 2004).
Diante do exposto, o projeto de pesquisa problematiza o seguinte: O Município de Maringá possui
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atenção  integral  a  pessoa  diabética  na  Rede  Pública  de  Saúde  por  meio  de  uma  equipe
multiprofissional? 

Com  uma  população  de  doentes  crescente  nos  centros  urbanos,  a  falta  de  opções  de
alimentação saudável e estilo de vida sedentário, fica evidente que é preciso mais que diagnóstico e
medicação. O impacto da doença quando diagnosticada e passível de intervenção pode precisar de
acompanhamento do psicólogo, nutricionista, médico, enfermeira, educador físico e assistente social
(GUIMARAES; TAKAYANAGUI, 2002).

Em Maringá, em dezembro de 2014 havia 7562 pessoas adultas cadastradas nas UBS com
Diabetes  Mellitus,  maioria  69,4%  eram  mulheres,  estas  dizem  que  a  saúde  pública  tem  boa
estrutura,  mas relataram sentir  falta  de humanização no atendimento (SANTOS,  2014).  Dado o
crescimento da população doente no município e a necessidade de uma equipe multiprofissional
para atender esse público, a presente pesquisa objetiva conhecer o trabalho multiprofissional de
atenção ao diabético na Rede Pública de Saúde em Maringá e a história dos diabéticos atendidos
por esse sistema em relação ao autocontrole e autoimagem.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa está sendo desenvolvida com entrevistas aos profissionais de saúde das áreas:
Psicologia, Medicina, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Assistência Social, Odontologia e Educação
Física. No mínimo 1 (um) profissional de cada área que esteja ligado ao sistema público de saúde e
que atenda como parte de uma equipe interdisciplinar a diabéticos. Para os pacientes diabéticos a
entrevista contará com questionário cientificamente validado, o qual buscará informações de tipo de
doença, idade do diagnóstico, impacto do diagnóstico, adesão ao tratamento, tempo de tratamento,
idade  atual  do  paciente,  autoimagem  da  doença,  do  tratamento,  atendimento  recebido  e
autocontrole. As abordagens dos pacientes serão feitas nas UBS, Secretaria de Saúde e Hospital
Municipal. Pesquisa de Campo, quanto ao procedimento técnico e descritiva quanto aos objetivos
(GIL, 2008). 

A população constará num primeiro momento de profissionais e responsáveis pela Saúde
Pública  Municipal,  com  objetivo  de  entrevistar  1  profissional  de  cada  área  que  dê  suporte  ao
diabético.  Num segundo momento  pretende atingir  pacientes  maiores  de 18 anos atendidos no
sistema público, o alvo é atingir  esses pacientes por amostragem nos diversos locais onde são
atendidos, o mínimo de 100 (cem) questionários para atingir os objetivos da pesquisa. A coleta de
dados será feita por meio dos instrumentos validados cientificamente para o fim da pesquisa. Esses
instrumentos  constarão  de  questionários  e  roteiro  de  entrevistas,  com  autorização  de  livre
esclarecido por parte dos entrevistados.  Os dados serão classificados, comparados, quantificados e
apresentados  em forma  de  tabela,  depois  analisados  de  acordo  com fundamentação  teórica  e
apresentados na conclusão como resultado da pesquisa de forma descritiva.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Os  resultados  esperados  são:  conhecer  na  prática  as  intervenções  de  equipes
multiprofissionais, se é que elas existem, para o tratamento de pessoas adultas com diabetes por
parte da Rede Pública de Saúde no Município de Maringá. Saber quantos pacientes diabéticos do
tipo 1 e 2, (se é que o sistema separa) são atendidos na rede pública e qual é a visão que estes
pacientes têm de si mesmos e do sistema público de saúde do qual fazem parte. A relação final de
autocontrole, autoimagem, qualidade e expectativa de vida por parte do paciente.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



REFERÊNCIAS

BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Aprender SUS: o SUS e os cursos de 
graduação da área da saúde. Brasília, 2004, 20p.

BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de atenção à saúde departamento de atenção 
básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica diabetes mellitus. Cadernos de 
Atenção Básica, n° 36. Brasília, 2013, 162p.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUIMARÃES, Fernanda Pontin de Mattos; TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso. Orientações 
recebidas do serviço de saúde por pacientes para o tratamento do portador de diabetes 
mellitus tipo 2. Revista de Nutrição, 2002.

SANTOS, Aliny Lima. Avaliação da Assistência às pessoas com diabetes mellitus no âmbito da
atenção primária em Maringá. Maringá: UEM, 
2014.Disponívelem:<http://www.asc.uem.br/uemnamidia/index.php?
option=com_content&view=article&id=8466:mulheres-sao-maioia-entre-os-diabeticos&catid=13:o-
dio-do-norte-do-paran&Itemid=2>. Acesso em: 31/03/2017. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

