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Introdução: A diabetes melitus ou diabetes tipo 2 é uma doença endócrina 

caracterizada pela elevação da glicemia no sangue e é atrelada a defeitos na secreção ou 

na ação do hormônio insulina. Segundo a Organização da Nações Unidas, a incidência 

de diabetes cresceu 61,1% no Brasil nos últimos 10 anos, fator que a configura como a 

principal doença crônico-degenerativa em vigência, pois é responsável por diversas 

comorbidades associadas, sobretudo, ao sistema cardiovascular e renal. Os principais 

fatores de risco são a obesidade, a hipertensão e a hipercolesterolemia, os quais 

contribuem tanto para o surgimento da diabetes quanto para a piora do prognóstico 

clínico, quando não são controlados e tratados, uma vez que favorecem o aparecimento 

dessas comorbidades. Dessa forma, o controle desses fatores quando a doença está 

instalada é essencial para que haja e uma boa qualidade de vida para os pacientes 

diabéticos, de modo que sejam evitadas as comorbidades comuns nos graus mais 

avançados. Nesse sentido, o Projeto de Extensão Amigo do Diabético (PEAD) atua na 

promoção da saúde por meio da proposta de mudança de estilo de vida aos pacientes 

frequentadores da Casa do Diabético, utilizando ações educativas que almejam 

proporcionar a melhora na qualidade de vida e a redução das comorbidades nesses 

pacientes. Objetivos: Avaliar a importância de ações de educação em saúde no 

prognóstico do diabetes melitus, bem como reconhecer a importância da extensão 

universitária nas ações de prevenção primária. Métodos: O PEAD realiza ações mensais 

na Casa do Diabético, localizada em Belém do Pará, cujo viés é educativo e atende à 

demanda dos pacientes com temas específicos. Nas ações, ocorre uma palestra sobre um 

assunto pré-determinado, a qual é centrada no esclarecimento do tema e na promoção de 

hábitos que contribuam para a minimização dos problemas e, ao fim, há um espaço 

aberto para a interatividade entre os acadêmicos e os pacientes, os quais relatam 

experiências, expõe dúvidas e etc. Resultados e Discussão: As ações realizadas 

obtiveram um resultado satisfatório, haja vista que houve grande adesão e interatividade 

entre os discentes e os pacientes, os quais expuseram seus relatos, dúvidas e se 

mostraram atentos quanto ás mudanças de hábito propostas. Houveram também 

demandas novas dos pacientes quanto á continuidade dessas ações. Conclusão: Tendo 

em vista que a diabetes melitus é uma doença predominante na atualidade, ações de 

educação em saúde que priorizam o manejo, a prevenção de comorbidades e a mudança 

no estilo de vida de pacientes portadores são importantes para que haja o controle da 

evolução da doença e o aumento da qualidade de vida. Sabe-se que a mudança do estilo 

de vida é de responsabilidade maior do próprio portador e que foge da governabilidade 

tanto dos profissionais quanto dos discentes, porém, as ações de promoção em saúde 

realizadas pelo PEAD que almejam esclarecer a doença e fomentar novos costumes se 

mostram eficientes na tentativa de implementação desses hábitos.  
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