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Introdução: O diabetes mellitus (DM) é a condição crônica que mais cresce, principalmente 

nos países em desenvolvimento. No Brasil, 10,3% da população apresentava DM em 2012, 

com estimativa de crescimento para 11 milhões até 2025. Esta doença possui graves 

complicações agudas, que incluem a hipoglicemia, o estado hiperglicêmico hiperosmolar e a 

cetoacidose diabética; e complicações crônicas, como retinopatia, nefropatia, cardiopatia 

isquêmica, neuropatias, doença cerebrovascular e vascular periférica – sendo que estas podem 

levar ao infarto agudo do miocárdio, à arteriopatia periférica, ao pé diabético, ao acidente 

vascular cerebral e à microangiopatia [1]. Nesse contexto, o autocuidado funciona com 

significante importância ao controle metabólico e à autonomia no tratamento da doença [2]. 

Diversos estudos discutem a baixa adesão às atividades de autocuidado com o diabetes, 

descrevendo possíveis fatores responsáveis pela ascensão dessa problemática. Fatores de 

ordem pessoal, socioeconômica e cultural, além de aspectos relativos à doença, ao tratamento, 

ao sistema de saúde e à equipe multiprofissional podem influenciar o autogerenciamento dos 

cuidados [2,3,4] Tendo em vista isso, é importante que os profissionais da saúde criem 

mecanismos educativos que aumentem a inclusão do paciente diabético na prevenção e 

manejo das complicações comuns ao seu quadro clínico, salientando o valor do autocuidado. 

Objetivos: Realizar uma palestra educativa sobre as principais formas de autoavaliação e 

manejo da hipertensão, da doença renal e do pé diabético em pacientes com DM atendidos na 

Casa do Diabético em Belém do Pará. Descrição da Experiência: Este estudo é descritivo, 

do tipo relato de experiência, a partir da ação promovida pelo Projeto de Extensão Amigo do 

Diabético (PEAD), cujo tema selecionado foi “Avaliação e manejo das complicações crônicas 

do diabetes mellitus: hipertensão, doença renal e pé diabético”. A palestra iniciou por volta 

das 14:30 na sala de espera da Casa do Diabético. O grupo, composto por quatro discentes do 

4° período da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA), a princípio, 

apresentou-se ao enfermeiro da Casa, que solicitou a atenção dos presentes no recinto para as 

informações que seriam repassadas pela equipe. Após esse momento, o grupo se apresentou 

aos pacientes, e a palestra foi iniciada com um apanhado geral sobre o tema. O segundo 

tópico abordado foi “Hipertensão Arterial”, em seguida, foram apresentados os tópicos 

“Doença Renal” e “Pé diabético”. Houve um breve momento em que os discentes expandiram 

a discussão, dialogando sobre a importância da alimentação saudável e da prática de 

exercícios físicos. Participaram como ouvintes, um total de 25 indivíduos, de ambos os sexos, 

todos pacientes do local. Como material educativo, foi utilizado o conteúdo instrutivo das 

Diretrizes de 2017-2018, publicado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, e dos Padrões de 

Assistência Médica em Diabetes (2019), da Associação Americana de Diabetes, destacando 

os pontos mais relevantes sobre como os pacientes poderiam identificar sinais e sintomas que 

estivessem relacionados às doenças destacadas. Reunidos tais assuntos, eles foram dispostos 

em um fôlder informativo, criado pelo grupo, com imagens e textos que explicassem, em 

tópicos, como funciona o diagnóstico dessas comorbidades, os exames que são realizados e 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

como elas costumam ser tratadas. Foi enfatizado, durante a explicação do tema e explanação 

do fôlder, a importância desses pacientes conhecerem o seu processo de saúde-doença, 

objetivando o autoavaliação básica que pode direcioná-los ao atendimento médico 

especializado e auxiliar o trabalho interdisciplinar de manejo e tratamento das doenças 

instaladas junto à doença primária. A palestra terminou por volta das 16:30, depois de 

respondidas as dúvidas dos ouvintes e os alunos despediram-se, retirando-se do local. 

Resultados: Abordar esse tema com o público da Casa do Diabético trouxe em cheque a 

compreensão dos pacientes sobre como é realizada a avaliação das condições clínicas que 

mais os acompanham, focando aspectos relacionados à hipertensão, à doença renal e às 

feridas crônicas nos pés, bem como o manejo dessas complicações quando já instaladas. O 

grupo reconstruiu o tema, que é comumente técnico e direcionado aos profissionais da saúde, 

transformando-o em um diálogo informativo aos pacientes. Este fato foi notado e elogiado 

pelos usuários tendo em vista, segundo eles, que muitos profissionais não adequam a 

linguagem técnica ao público, tornando essas informações atingíveis, porém 

incompreensíveis. Notou-se através das dúvidas dos usuários que muitos desconheciam a 

fundo as comorbidades abordadas, mesmo após alguns deles relatarem apresentar os sintomas 

delas ou já tratarem-nas. Diante disso, o grupo frisou, durante a palestra, o conteúdo do fôlder 

como material instrutivo que auxiliaria os usuários a entender e identificar essas 

complicações, bem como a preveni-las através do atendimento interdisciplinar e do 

autocuidado. Foram expostas também muitas perguntas a respeito de alimentos paraenses que 

poderiam ser benéficos ou maléficos aos pacientes, as quais não foram respondidas 

completamente por falta de domínio dos discentes sobre este conteúdo; ficando clara a 

necessidade de outra ação que trate sobre este tema. Por fim, foi possível atingir o objetivo de 

promover a educação dos pacientes focada na autogestão de suas condições clínicas, sempre 

reiterando o valor desse papel atrelado às atividades multiprofissionais de assistência ao 

diabético. Conclusão: A ação permitiu aos discentes o conhecimento sobre as comorbidades 

que mais afligem os diabéticos, bem como a possibilidade de enxergá-los como protagonistas 

no processo de cuidado dessas enfermidades. Para além disso, foi extremamente sensibilizante 

o quanto a desconstrução da linguagem técnica permite à comunidade mais acesso às 

informações em saúde e, desta forma, maior autonomia. Como isso, tornou-se notório como a 

rigidez da comunicação entre profissionais e usuários do sistema de saúde pode impedir que 

estes indivíduos sejam mais ativos em seus tratamentos, aumentando o percurso dessas 

pessoas pela rede de assistência e, assim, os gastos públicos para tal. Portanto, a promoção de 

ações educativas possibilita o estreitamento do diálogo entre os pacientes diabéticos e o 

sistema de saúde, assim como fortalecerá a prática do autocuidado por estes indivíduos. 

 

Descritores: Diabetes Mellitus, Complicações crônicas, Autocuidado. 

 

Referências: 
 

1 – Cortez DN, Reis IA, Souza DA, Macedo MM, Torres HC. Complicações e o tempo de 

diagnóstico do diabetes mellitus na atenção primária. Acta Paulista de Enfermagem. 

2015;28(3):250-255. 

2 – Neta DSR, Silva ARV, Silva GRF. Revista Brasileira de Enfermagem. 2015 jan-

fev;68(1):111-116. 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

3 – Santos EM, Souza VP, Correto IAG, Correto EBS. Autocuidado dos usuários com 

Diabetes Mellitus: Perfil sociodemográfico, clínico e terapêutico. Jornal de Pesquisa: 

Fundamental Care Online. 2018 jul-set;10(3):720-728. 

4 – Cardoso AF, Queirós P, Ribeiro CF. Intervenções para a aquisição do autocuidado 

terapêutico da pessoa com diabetes mellitus: revisão sistemática da literatura. Revista 

Portuguesa de Saúde Pública. 2015;33(2):246-255, 2015. 

 


