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Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome que ocorre devido a defeitos na secreção ou na 
ação da insulina que é um hormônio produzido pelas células beta no pâncreas.  A 
função principal desse hormônio é favorecer a entrada de glicose nas células do 
organismo de forma que ela possa ser metabolizada nas diversas atividades celulares. 
Essa enfermidade retrata um relevante encargo econômico para o indivíduo e para a 
sociedade, principalmente quando não está controlada, comprometendo a qualidade de 
vida e a sobrevida dos indivíduos. Ela se manifesta frequentemente em adultos podendo 
ocorrer em crianças e adolescentes, sendo que a este tipo de diabetes corresponde a 
aproximadamente 90% de todos os casos de diabetes no Brasil. Atualmente existem 
diversas maneiras para o controle da doença, dentre elas, os tratamentos não 
farmacológicos que consistem na prática de hábitos saudáveis, além dos tratamentos 
farmacológicos a base da administração de hipoglicemiantes orais. Entretanto ainda 
existe, um descontrole em relação uso de medicamentos e os hábitos alimentares por 
parte dos pacientes, elevando o número de complicações decorrentes do diabetes 
descompensado. Desta forma, este estudo tem como objetivo geral avaliar o 
conhecimento do paciente diabético tipo II atendidos em unidades básica de saúde no 
município de Cruz das Almas, Bahia, Brasil acerca dos antidiabéticos orais. Os 
específicos são: verificar o perfil socioeconômico dos pacientes portadores de diabetes 
tipo II; analisar o entendimento do paciente diabético tipo II sobre a doença; avaliar a 
compreensão dos pacientes quanto a dinâmica dos seus respectivos tratamentos 
medicamentoso e identificar os antidiabéticos orais mais prescritos. Será aplicado 
formulário pré-elaborado com questões sobre terapêutica medicamentosa à base de 
antidiabéticos orais, para os pacientes diabéticos tipo II com idade acima de 18 anos 
acompanhados na unidade. Os resultados obtidos serão analisados quanto aos aspectos 
sociodemográficos dos voluntários, tabulados e interpretados estatisticamente com o 
programa SPSS® a fim de verificar a existe diferença significativa no conhecimento dos 
voluntários sobre seus tratamentos. Por fim as discussões dos resultados serão 
conduzidas a partir comparação com os resultados já publicados e disponíveis em bases 
de dados de acesso livre. Resultados esperados: Conhecimento dos pacientes acerca da 
sua terapia, da importância na adesão ao seu tratamento e a concepção desses indivíduos 
sobre a posologia dos antidiabéticos orais utilizados no controle da doença. 
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