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Introdução: Diabetes mellitus (DM) é caracterizada como uma hiperglicemia, devido a 

uma produção e/ou ação insuficiente da insulina, resultando, assim, em níveis elevados 

de glicose no sangue. Sabe-se, atualmente, que essa patologia pode ocasiona inúmeras 

complicações, tais como: neuropatologias, pé diabético, complicações microvasculares, 

retinopatia, problemas renais entre outros. Nesse âmbito, o Projeto de Extensão Amigo 

do Diabético (PEAD) atua levando informações sobre a doença e modos de prevenção a 

essas complicações na região metropolitana de Belém, atuando na Casa do Diabético, 

local de encontro e auxilio. O projeto contém estratégias multidisciplinares que visam 

promover a melhoria da qualidade de vida de portadores de DM tipo 1 ou 2. Objetivos: 

O Projeto de Extensão Amigo do Diabético (PEAD) visa diminuir as comorbidades 

decorrentes do diabetes mellitus tipo 1 e 2 e disseminar informações sobre a DM para a 

população que frequenta a Casa do Diabético por meio de ações educativas. Métodos: 

O PEAD realiza ações mensais na Casa do Diabético, localizada em Belém do Pará. 

Tais ações são voltadas para portadores de DM tipo 1 e 2, os quais são orientados por 

acadêmicos de medicina e profissionais da área da saúde sobre diversos temas que 

envolve a patologia. São realizadas ações de caráter educativo, na qual são utilizados 

exemplos do cotidiano para o melhor entendimento do público alvo. Ademais, cada 

ação busca elucidar mais detalhadamente algum tema relacionado a doença. Resultados 

e Discussão: Todas as ações obtiveram bons resultados. Os frequentadores da casa do 

diabético foram bem receptivos e participaram bastante das atividades, expondo as suas 

duvidas e aflições sobre DM 1 e 2. Diversos pacientes relataram o que estavam fazendo 

de errado quanto o tratamento e/ou alimentação após a ação e foram orientados de modo 

mais individual. Além disso, participar de um projeto de extensão voltado, 

principalmente, para uma população mais vulnerável é de extrema importância para a 

formação médica dos graduandos, pois, possibilita uma abordagem multidisciplinar e o 

desenvolvimento de habilidades interpessoais. Conclusão: O Projeto de Extensão de 

extensão amigo do diabético busca, por meio dessas ações, proporcionar uma melhor 

qualidade de vida para os portadores de Diabetes mellitus tipo 1 e 2 por meio de 

educação em saúde. Infelizmente, devido a diversos fatores econômicos e estruturais, o 

projeto não consegue abranger outras áreas da região metropolitana de Belém, sendo 

limitado a ações na Casa do diabético. Contudo, mesmo com essas limitações e 

dificuldades, o projeto consegue proporcionar diversas ações visando a prevenção das 

comorbidades da Diabetes mellitus e melhorias na qualidade de vida dos pacientes. Há 

diversas temas sobre diversos temas para os encontros, os participantes do projeto 

tentam ao máximo auxiliar os frequentadores da casa, sendo por meio de orientações 

diretas ou coletivas.  
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