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Introdução: O diabetes mellitus (DM) trata-se de um transtorno no metabolismo dos 

carboidratos, proteínas e lipídeos e é evidenciado, principalmente, por hiperglicemia crônica, 

decorrente do defeito na produção ou ação do hormônio insulina. Atualmente, é considerado 

uma das maiores epidemias do mundo dentro das doenças crônicas não transmissíveis, sendo 

um problema de saúde de grande repercussão, uma vez que a sua incidência vem se 

destacando cada vez mais, requerendo, portanto, contínua atenção e acompanhamento da 

equipe multiprofissional (1). O seu arcabouço terapêutico farmacológico se compõe por 

hipoglicemiantes orais para o bom controle metabólico e/ou o uso de insulina subcutânea 

como complemento terapêutico. Infere-se que, mais da metade dos casos evoluem com a 

necessidade do uso de insulina. Se tratando de usuários insulinodependentes, a abordagem 

terapêutica deve enfocar-se na prevenção e/ou reabilitação das complicações e no fomento à 

qualidade de vida do usuário por meio de orientações educacionais em saúde direcionadas 

para a insulinoterapia, visando orientações adequadas sobre o tratamento e promovendo ao 

paciente segurança na realização do autocuidado durante a insulinoterapia, para que dessa 

forma, o mesmo realize um tratamento efetivo prevenindo as possíveis complicações da 

diabetes (2). O DM é destacado como condição sensível à Atenção Primária (AP), ou seja, 

com adequadas ações que promovam a prevenção desse agravo ou de suas complicações, 

como consequência, se obteria um número menor de hospitalizações e mortes decorrentes de 

complicações ocasionadas pelo DM (3). Objetivos: Descrever a experiência de acadêmicas 

de Enfermagem na condução de ações de educação em saúde na Atenção Básica, com 

enfoque na promoção/aprimoramento do autocuidado do paciente insulinodependente, 

visando a prevenção das possíveis complicações da DM. Descrição da Experiência: Trata-se 

de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, tipo relato de experiência, desenvolvido 

por acadêmicas de Enfermagem da Universidade Federal do Pará (UFPA), sob a supervisão 

docente, durante as atividades extensionistas do projeto “Promoção de saberes sobre a 

insulinoterapia subcutânea aos pacientes diabéticos da UBS (Unidade Básica de Saúde) do 

Guamá”, situada na cidade de Belém- PA, no mês de agosto de 2019, tendo como público 

alvo, pacientes portadores de diabetes mellitos e insulinodependentes cadastrados no 

Programa Hiperdia. A vivência decorreu por meio de consultas de enfermagem, e ações de 

educação em saúde em grupo, com usuários diabéticos que faziam o seguimento terapêutico 

com a aplicação de insulina subcutânea em domicílio. Para a realização das atividades foram 

utilizadas tecnologias de educação em saúde como um boneco confeccionado de pano, com as 

definições das regiões para administração da insulina, frascos e agulhas de insulina para as 

simulações e flip-chart. As atividades tiveram enfoque na promoção do autocuidado, 

protagonismo dos usuários frente à sua própria saúde e prevenção de complicações 

decorrentes do manejo inadequado das autoaplicações. Dentro dessa perspectiva, os principais 

direcionamentos das abordagens durante as ações voltaram-se para a explanação sobre a 

doença e suas possíveis complicações; elucidação de dúvidas a respeito, principalmente dos 

sintomas e tratamento; importância do monitoramento glicêmico e valores de referência da 
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glicemia; capacitação e/ou aperfeiçoamento dos conhecimentos e técnicas dos usuários para 

realizarem a prática de autoaplicação da insulina com qualidade; os tipos de insulina e suas 

unidades; importância da utilização de um rodízio sistemático dos locais de aplicação e a 

abordagem sobre complicações decorrentes de uma técnica de autoaplicação inadequada e 

falta de adesão ao rodízio, bem como também o passo a passo da administração correta do 

hormônio. Durante a experiência, sempre a equipe levou em consideração relatos feitos pelos 

usuários quanto a fatores os quais poderiam interferir na eficácia do tratamento, como a 

quantidade de vezes da utilização da mesma seringa e a forma de armazenamento da insulina, 

para que, a partir dessas informações colhidas fossem realizadas as orientações adequadas. 

Para alcançar tais premissas, o grupo utilizou, como principal tecnologia do projeto, um 

boneco demarcado com os locais corretos de aplicação, com o intuito de verificar a técnica do 

paciente durante a administração da insulina e ao mesmo tempo, realizar a capacitação efetiva 

ao paciente insulinodependente, levando em consideração seus conhecimentos prévios a 

respeito do assunto, moldando as orientações e fomentando o cuidado a partir destes. Na 

ocasião foi demonstrada a técnica correta de aspiração da insulina, enfatizando a dose certa 

em unidades internacionais em uma seringa de insulina e as regiões utilizadas para a 

autoadministração, fatores estes que podem comprometer o tratamento. Resultados: A 

vivência nos forneceu, enquanto acadêmicas, maiores conhecimentos sobre a doença e 

reafirmação da importância de se haver estratégias, principalmente na Atenção Básica, as 

quais proporcionem ao usuário, segurança na realização do autocuidado, enfatizando o seu 

protagonismo frente ao seu tratamento. Notou-se que com a abordagem realizada pela equipe, 

os conhecimentos prévios do paciente foram explorados, ocorreu uma maior motivação para 

adesão ao tratamento e maior entendimento sobre a terapêutica e a doença, fatores estes que 

estão diretamente relacionados com um tratamento mais efetivo e como consequência, a 

prevenção do surgimento de complicações ocasionadas pelo DM. Conclusão: Percebeu-se, 

com a vivência, o quão é importante a educação terapêutica na atenção primária em saúde 

para informar, motivar e fortalecer o usuário, cabendo aos profissionais de saúde, 

especialmente aos enfermeiros, a adoção de atividades educativas em grupo para 

evidenciarem os programas de atenção integral, sendo possível por meio destas, construir 

alternativas, transformar comportamentos desfavoráveis à saúde e apoiar o fortalecimento de 

atitudes saudáveis, a fim de que seja possível uma verdadeira adesão ao tratamento insulínico, 

controle glicêmico e redução da incidência de possíveis complicações decorrentes do diabetes 

mellitus. 
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