
1 

18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

 

ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO DIABETES MELLITUS NA TERRA 

INDÍGENA DE FAXINAL MUNICÍPIO DE CÂNDIDO ABREU, PARANÁ 

 

Fátima Koyo Lucas1 

Leticia Fraga -leticiafraga@gmail.com2 

Daniele Ap. M. Krueger3 

Ligia Paula Couto4 

 

Resumo: O Diabetes Mellitus é uma doença associada ao modo de vida das pessoas, possui alto índice de 

morbidade relacionada a complicações graves. Sua incidência mundial vem aumentando, sendo considerada uma 

epidemia crônica. No que tange à população indígena, que tradicionalmente cultiva hábitos saudáveis, percebe-

se que a taxa aumenta à medida que estas populações possuem contato com a cidade. O objetivo deste trabalho é 

conhecer a assistência prestada aos povos indígenas que residem na Terra de Faxinal, Município de Cândido de 

Abreu. Para tanto a metodologia utilizada foi abordagem de pesquisa transversal, quantitativa, qualitativa e 

descritiva. Foram coletados 714 dados consolidados com registros de janeiro a setembro de 2020. Ao analisar os 

dados, observou-se que 0,84% dos indígenas apresentaram níveis elevados de glicemia. Este índice é justificável 

pelo fato da Unidade Básica de Saúde da Terra indígena de Faxinal realizar um trabalho que abarca grande parte 

da população deste território. Sendo assim, conclui-se que é fundamental a conscientização e prevenção desta 

doença, que não possui cura apenas controle por parte da equipe de saúde das unidades básicas, para que a 

mesma não se alastre e cause prejuízos a saúde dos povos indígenas, que possuem raízes, costumes e crenças 

próprias. 
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NOME DO PROJETO 

A inserção do espanhol e do inglês nas escolas públicas de Ponta Grossa: Uma parceria 

possível. 

PÚBLICO-ALVO 

Comunidade indígenas da etnia Kaingang residente na Terra Indígenas de Faxinal.  

MUNICÍPIO ATINGIDO 

Munícipio de Cândido de Abreu, Paraná.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Terra Indígenas de Faxinal e Unidade Básica de Saúde Faxinal. 

 

JUSTIFICATIVA 

A população indígena no Brasil sempre encontrou dificuldades em ser protagonistas 

de sua própria história ao longo dos anos, e no que diz respeito a saúde dos povos indígenas 

isto não é diferente.  

Os povos indígenas possuem sabedoria, costumes e crenças próprias. A colonização 

por parte dos europeus demarcou estes povos deixando-os com várias cicatrizes que refletem 

até os dias atuais. Um dos reflexos destas cicatrizes são as doenças crônicas, que não são 

originárias destes povos.  

O Diabetes Mellitus, que é uma doença crônica, tem seus principais registros em 

torno do ano de 1675, foi apresentada primeiramente por gregos, chineses egípcios, italianos e 

persas, povos que são considerados de origem étnico-racial branca. Desta forma é uma doença 

da população branca ou povos não indígenas. 

A partir do contato das comunidades indígenas com o homem da cidade, essas 

doenças começaram a manifestar-se nessas populações em decorrência das mudanças dos 

hábitos de vida. As modificações no estilo de vida devido às consequências dos processos de 
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civilizações que os indígenas vêm sendo submetidos podem ser uma das causas do 

aparecimento do Diabetes Mellitus nas diversas terras indígenas.  

Desta forma o enfrentamento destas doenças crônicas deve acontecer por meio de 

articulações e diálogos entre os representantes da saúde e os povos indígenas, fazendo-se 

necessário o respeito pela experiência histórica destes povos. 

 

No Brasil, de acordo com os estudos, as doenças mais comuns entre os povos 

indígenas sempre foram as infecciosas, porém com as vacinas foram 

controladas e abriu margem para novas incidências de doenças crônicas não 

transmissíveis como o Diabetes Mellitus, obesidade e hiper tensão. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016, p.32) 

 

A Unidade Básica de Saúde da Terra indígena de Faxinal desenvolve um trabalho 

significativo diante da população indígena de conscientização e prevenção do Diabetes 

Mellitus. Os profissionais procuram realizar estratégias voltadas para o autocuidado e 

sensibilização, trabalho este que é articulado com a responsabilidade do Enfermeiro chefe da 

Unidade de Saúde com o auxílio dos técnicos de Enfermagem e dos Agentes Comunitários de 

Saúde. Ambos desenvolvem palestras com a comunidade e orientações individuais porta a 

porta levantando diversos apontamentos relevantes para uma boa qualidade de vida.  

Destaca-se a importância de controlar o peso visando a uma dieta adequada, a 

necessidade de fazer atividade física regular, a importância de hidratação da pele, autocuidado 

com os pés, pois eles são a parte do corpo que mais sofre com o descuido do controle da 

doença.  

Em suma, o trabalho desenvolvido pelos profissionais utiliza-se de uma linguagem 

clara, objetiva, que obedece à origem dos povos indígenas. Os mesmo  voltam-se para auxilia-

los de uma maneira a atender as demandas desta comunidade com um olhar de respeito, afeto, 

interesse, e acima de tudo com muita dignidade por suas origens culturais. 

OBJETIVOS 

Verificar quais são as formas de conscientização e prevenção do Diabetes Mellitus na 

Terra indígena de Faxinal, Munícipio de Cândido de Abreu, Paraná realizados pela Unidade 

Básica de Saúde de Faxinal. 



4 

18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo investigou as prevalências do Diabetes Mellitus junto aos indígenas 

da etnia Kaingang da Terra Indígena Faxinal, localizada no município de Cândido de Abreu, 

Paraná. Trata-se de uma pesquisa transversal, qualitativa, quantitativa e descritiva, 

desenvolvida na unidade de saúde da aldeia.  A coleta de dados foi realizada no período de 

janeiro de 2020 a setembro de 2020. A Unidade Básica de Saúde de Faxinal atende 714 

indígenas. 

O trabalho foi realizado em conjunto com o Enfermeiro da Unidade. A atividades 

junto aos indígenas são desenvolvidas pela equipe de enfermagem e dois profissionais agentes 

comunitários de saúde, que atendem, e conscientizamos os indígenas da comunidade. 

A amostra aleatória simples foi obtida pelo seguinte processo: 

1- Anotações realizadas por meio do Enfermeiro da Unidade Básica de Saúde de 

Faxinal referentes ao total de indígenas atendidos. 

2- Testes de glicemia capilar com glicosímetro, com tira reagente de leitura rápida 

(glicoseoxidase). As glicemias de 70 a 99 mg/dl foram consideradas normais; as de 100 a 125 

mg/dl foram consideradas como glicemia de jejum alterada.  

3- Foram consideradas diabéticos os sujeitos que apresentaram glicemia de jejum com 

nível igual ou acima de 126 mg/dl. 

RESULTADOS 

A Unidade Básica de Saúde de Faxinal atende um total de 714 indígenas, destes: 261 

são homens, 254 são mulheres e 199 são crianças.  

Tabela 1: População atendida na Unidade Básica de Saúde de Faxinal 

População 

x 

Medicação  

Atendimentos  
Total  

Geral 
Prevalência total 

Masculino    Feminino Crianças   

Total de 

atendimentos  
261 254 199  714 100 %atendimento 

Total de indígenas 

diagnosticados com 

Diabetes Mellitus  

03 03 0  06 0,84 % atendimento 
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Do percentual com 

Diabetes Mellitus 

quantos fazem uso 

de medicação 

03 03 0  06 0,84% atendimento 

       

Observação: Foram realizados 714 atendimentos entre janeiro a setembro de 2020. 

Tabela de autoria própria. 

 

As variáveis qualitativas demonstram que de um percentual de 714 indígenas (100%) 

apenas 06 indígenas (0,84%) apresentam a patologia Diabetes Mellitus não insulina 

dependente, sendo que os 06 indígenas que tem a Diabetes Mellitus fazem uso de medicação 

para o controle da patologia, utilizando como forma de medicação para controle o uso de 

comprimidos via oral Glibenclamida 5mg e Metformina 850mg.  

Na tabela 1, pode ser verificado que os pacientes da amostragem foram divididos 

segundo diferenciação de masculino, feminino e crianças, em que prevaleceu a patologia no 

sexo masculino e feminino. As crianças não foram diagnosticadas.  

O sexo masculino e feminino apresentou 03 diagnosticados cada um, representado um 

total de 0,83% da amostragem geral. 

Este valor é um baixo índice de relevância em consideração ao número de indígenas 

que foram submetidos à investigação. Este resultado baixo está associado à campanha que é 

realizada com qualidade junto a esta comunidade prestando serviços qualificados de 

prevenção e conscientização por parte do Enfermeiro da Unidade Básica de Saúde e sua 

equipe de Agentes Comunitários de Saúde, ambos realizam um serviço porta a porta de 

informação e autocuidado direcionando os indígenas para um estilo de vida mais saudável, 

porém sempre respeitando suas origens, suas raízes, e seus costumes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho desenvolvido foi deveras revelador, demonstrou que através do  

acompanhamento realizado por parte da equipe de saúde da Unidade Básica da Terra indígena 

de Faxinal, é possível deixar evidente a necessidade de reafirmar  a importância  de um olhar 

com viés de enxergar a população indígena  como sendo donatários de  suas particularidades e 

características próprias, fazendo com que estes povos se tornem protagonistas de sua própria 



6 

18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

 

história, através de conquistas  relevantes principalmente em relação a sua saúde, procurando 

evitar assim criar novas cicatrizes advindas de outras culturas. 

Através dos dados apresentados, foi possível perceber que a Unidade Básica de Saúde 

realiza um trabalho de qualidade de forma eficiente e eficaz no que tange a atenção e 

execução de projetos de intervenção nesta comunidade. 

Diante do exposto é oportuno salientar que nosso trabalho reafirma a importância de 

se manter as tradições dos povos indígenas, pois eles sempre nos ensinaram o uso adequado 

dos recursos naturais, são sujeitos de direitos e donos de sua própria e história, da qual todos 

nós fazemos parte desde a origem do descobrimento. 

APOIO: Registramos nossos agradecimentos à Fundação Araucária, que financiou a bolsa 

para que a aluna pudesse desenvolver o projeto. 
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