
1 – Estudo do perfil dos idosos com diabetes Mellitus e dos fatores de riscos para 

incidência da doença na população da terceira idade em um centro de convivência na 

cidade de Manaus. 

Identificação do Projeto 

Área do 

Conhecimento1 

Saúde Área de Atuação2 Saúde- Geriatria 

Situação Não 

iniciado 

Finalizado Em 

andamento 

Período (informar o número de 

meses) 

12 
(  x ) (   ) (   ) 

Descrição 

Objetivo  

Investigar e avaliar o perfil de idosos diabéticos e os fatores 

de risco para o surgimento de novos casos da doença em idosos 

que freqüentam Centros de convivência na cidade de Manaus. 

 

Atividades  

Levantar o perfil socioeconômico dos idosos diabéticos 

Investigar patologias associadas ao diabetes nos idosos 

Levantar e analisar os fatores de riscos (sobrepeso, 

circunferência abdominal, dosagem glicêmica, antecedentes 

familiares, hábitos de vida) para desenvolvimento do diabetes 

nos idosos. 

 Para o alcance dessas atividade será aplicado questionários 

aos idosos para o levantamento do perfildos idosos diabéticos e 

os fatores de risco relacionados aos antecedentes familiares e 

hábitos de vida para o desenvolvimento da doença na população 

da terceira idade. 

Logo em seguida, disponibilizaremos uma sequência de exames 

clínicos como:  - Determinação do índice de massa corpórea, 

Determinação dos valores da pressão artéria, Determinar a valor 

da circunferência abdominale patologias associadas, 

                         

1 Informar se o projeto está dentro das Ciências: Exatas e da Terra; Biológicas; Engenharias; 

Saúde; Agrárias; Sociais Aplicadas; Humanas; Linguística; Letras e Artes; ou Outros, 

especificando-o. 

2 Informar se o projeto está dentro das seguintes áreas: biotecnologia; software; 

microeletrônica; processo produtivo; serviços científicos e tecnológicos; formação de RH 

(Ensino); capacitação de RH; desenvolvimento energético; televisão digital; ou Outros, 

especificando-o. 



Determinação da taxa de glicose sanguínea,  

 

 

Inovação  

(caso o projeto reflita em inovação, informá-las) 

 

Equipe 

Líder 1-Ana Paula Pessoa de Oliveira 

2- Natálie Picanço de Medeiros 

3- Naiara Lima Pereira 

4- João Paulo da Conceição Montes 
5- Marília Silva Lobo Fernandes 

(telefone) 

1- (92) 8116-6686 

2- (92) 9244-1637 

3- 8203-6303 

4- 9143-1009 

5- 8818-1176 

(email) 

Enf.pessoa@hotmail.com 

nataliepicanco@hotmail.com 

enf.nana@hotmail.com 

Paulo_11_@hotmail.com 

medicamarilia@hotmail.com 

 

Parcerias 

Institucionais3 

Universidade Federal do Amazonas 

Secretaria Municipal de Saúde de Manaus 

 

                         

3 Devem ser informadas, também, como parceiras, aquelas unidade pertencentes a mesma 

instituição, em caso de terem sido credenciadas individualmente. 
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