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Considerada uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT), a Diabetes Mellitus é 

caracterizada pelo aumento da glicemia e distúrbios no metabolismo dos macronutrientes em 

consequência de falhas na ação e ou secreção de insulina, que possui desde sintomas simples, 

como excesso de sede e boca seca, até sintomas mais complexos como comprometimento da 

visão, dificuldade de cicatrização dos ferimentos e complicações renais. Muitos indivíduos 

diabéticos, ao descobrir a doença, deixam de comer certos alimentos e/ou passam a consumir 

produtos diet por acreditar que estes favorecem o controle da doença. No entanto, é muito 

importante que as pessoas diagnosticadas com diabetes mellitus sejam cadastradas em uma 

Unidade Básica de Saúde, visto que este vínculo facilita o acesso a tratamentos 

medicamentosos e não medicamentosos com orientações para adesão de novos hábitos 

alimentares. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar o perfil nutricional 

de indivíduos diabéticos atendidos em uma Unidade Básica de Saúde do município de 

Sapeaçu-BA. A pesquisa será realizada em uma Unidade Básica de Saúde localizada na zona 

rural no município de Sapeaçu-BA e a população estudada será de indivíduos diabéticos que  

fazem parte do grupo do HiperDia. A amostra será composta por 30% dos usuários desta 

unidade que possuem Diabetes Mellitus. Os dados serão coletados por meio de questionário e 

avaliação antropométrica. Ao final deste estudo, os resultados esperados permitirão verificar o 

estado nutricional desses indivíduos, avaliar seus hábitos alimentares, correlacionar o estado 

nutricional com os hábitos alimentares e identificar se os mesmos já realizaram ou realizam 

acompanhamento nutricional. Tornando possível, a partir dos resultados, elaborar estratégias a 

fim de promover ações capazes de proporcionar aos usuários da Unidade Básica de Saúde a 

redução da prevalência de sobrepeso/obesidade e complicações cardiovasculares, garantindo 

uma melhor qualidade de vida, por meio de adoção de estilo de vida e hábitos alimentares 

saudáveis. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Atenção Básica; Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 

  

                                                           

 Graduanda em Nutrição na Faculdade Maria Milza; e-mail:camilasalles_17@hotmail.com 


 Mestre. Docente da Faculdade Maria Milza. e-mail: issatannus@gmail.com 


 Mestra em Microbiologia; Docente da Faculdade Maria Milza; e-mail: alessandraufrb@hotmail.com 



          MUDANÇAS, PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS SOCIOESPACIAIS: 

      15 ANOS DA FAMAM NO RECÔNCAVO DA BAHIA/BRASIL 

     8 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018 

     FACULDADE MARIA MILZA 

 

 


