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Resumo  
Introdução: Em busca de um trabalho educativo e da melhoria de vida da população, este 
trabalho pretende contribuir para a transformação social das comunidades. Neste contexto, 
foram realizados encontros entre acadêmicos do curso de Enfermagem e pais de alunos de 
uma escola pública, na cidade de Juiz de Fora. Vários assuntos relacionados à saúde foram 
abordados, dentre eles, o diabetes melito (DM), o qual é um problema de importância 
crescente em saúde pública, pois sua prevalência vem aumentando e alcançando proporções 
epidêmicas. Este aumento se deve ao envelhecimento populacional, à obesidade e ao 
sedentarismo, o que causa um impacto negativo sobre a qualidade de vida da população. 
Objetivos: Educar a população quanto ao DM, visto que esta é uma doença que pode ser 
diagnosticada previamente e controlada. Metodologia: A abordagem foi realizada com 
apresentação de cartazes e com diversas dinâmicas que objetivaram a transmissão do 
conhecimento sobre DM, a troca de experiências e o esclarecimento das dúvidas dos 
participantes. Ao final, foi dado enfoque à alimentação saudável e a prática de exercícios 
físicos. Resultados: Observou-se que a participação dos pais foi expressamente ativa, os quais 
permaneceram atentos e curiosos durante todo o encontro. Ficou clara a percepção dos 
mesmos sobre a necessidade de adquirir hábitos necessários para prevenir o diabetes. 
Conclusão: Educar é uma das funções que os profissionais de saúde exercem, para a melhoria 
de qualidade de vida da população e a prevenção de patologias. Sendo assim é de extrema 
importância que as instituições de ensino proporcionem oportunidades para, a troca de 
conhecimento entre a população e os futuros profissionais. 
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