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INTRODUÇÃO  
O Diabetes Mellitus (DM) configura-se hoje como uma 

epidemia mundial, traduzindo um grande desafio para os 

sistemas de saúde de todo o mundo. O Programa de Saúde 

da Família (PSF) tem a responsabilidade de proporcionar ao 

diabético e sua família um excelente atendimento e 

acompanhamento, prevenindo assim futuras complicações. 

Este trabalho parte da constatação que cerca de 34% dos 

diabéticos eram insulinodependentes, enquanto evidências 

mostram essa ralação como 15%. Outro fator de alarme é o 

número de pacientes insulinodependentes submetidos a 

hemodiálise: 8 em 12.  

OBJETIVOS 
Descrever o perfil da população portadora de diabetes 

mellitus da área de abrangência do Programa Saúde da 

Família Pró-Vida I, Riachinho/Minas Gerais. Identificar a 

população diabética insulinodependente. Identificar a 

prevalência de fatores de risco modificáveis e de sequelas 

nessa população portadora de Diabetes Mellitus. 

METODOLOGIA 
Estudo quantitativo, epidemiológico, transversal, por 

estatística descritiva e análise de indicadores em saúde 

socioeconômicos, demográficos e epidemiológicos. Como 

fonte de dados foram utilizadas as fichas de cadastro do 

programa HIPERDIA da equipe PSF Pró-Vida I de 

Riachinho/MG, para os anos de 2008 a 2010.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo, pela análise dos dados, permitiu observar 

que, quanto ao número total de diabéticos na população, o 

número de 35 pessoas cadastradas com DM , considerando 

os dados das referências, é um número baixo. Considerando 

as expectativas, seriam os seguintes os números esperados, 

comparados aos registrados: Até 30 anos: 1/6; de 30 a 70 

anos: 26/9; e de mais de 70 anos: 26/9. No total, esperados 

138, registrados 35.  A intervenção da equipe de saúde deve 

priorizar  o diagnóstico precoce e a adesão dos diabéticos, 

para diminuir os casos de diabéticos insulinodependentes e 

evitaras  complicações e problemas maiores como 

retinopatia, insuficiência renal dependente de hemodiálise e a 

morte. O acompanhamento deve ser multiprofissional, para  o 

bem-estar do paciente e de toda sua família. A equipe deverá 

rever os dados e estabelecer um novo plano de ação, um 

processo de trabalho com ampliação da cobertura, e 

definição e atuação sobre pontos críticos identificados. 

A POPULAÇÃO COM DIABETES MELLITUS 
A população diabética cadastrada no PSF é de 1,44% sendo 

que 62,85% das pessoas são pardas, 8,57% de cor amarela, 

22,85% branca e 5,71% de cor preta. São analfabetas 40%, 

8,57% moram sozinhos, 91,43% moram com a família e/ou 

companheiro (a).  

Característica N de 
pessoas 

Percentual 

Total de crianças, adultos e idoso com diabetes mellitus 35 100,00 

Diabéticos sem tratamento medicamentoso 1 2,85 

Diabéticos não usuários de insulina sem hipertensão 9 25,71 

Diabéticos não usuários de insulina com hipertensão 13 37,14 

Diabéticos usuários de insulina 12 34,28 

Quadro 1 Características da população cadastrada com 

diabetes mellitus, quanto ao uso de insulina no Programa 

Saúde da Família Pró-Vida I, em Riachinho/MG, 2010 

RESULTADOS 
Das 35 pessoas com DM, 80% possuem hipertensão 

arterial, 54,28% são sedentários, 28,57% obesos, 80% são 

fumantes e 42,85% sofrem de alguma doença 

cardiovascular. Uma pessoa (2,85%) dos diabéticos não 

fazem tratamento medicamentoso, 25,71% não são usuários 

de insulina e não possuem hipertensão, 37,14% possuem 

hipertensão e não são usuários de insulina, quanto que 

34,42% são usuários de insulina (Quadro 1).  


