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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A Diabetes Mellitus afeta a população a Sociedade Brasileira de Diabetes o número de

pessoas acometidas com a doença no Brasil existe atualmente mais de 16,8 milhões de

pessoas afetas.

A Federação Internacional de Diabetes informa que o numero em todo mundo já ultrapassa

250 milhões, na realidade apresentada atualmente no Município de Mossoró R/por meio da

Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza as seguintes análogos e insumos:

1-Analogos de insulinas de ação prolongada, ação longa, com duração máxima de ação a 42

horas.

2-Analogo de insulina de ação ultrarrápida, ação rápida e início de ação em até 15m e

duração máxima de até 4 horas.

2.1 insumos

Fita para realização dos testes de glicemia capilar;

Lancetas para punção digital, agulhas de 4mm ou 5mm e 6mm ou 8mm para aplicar insulina

na caneta.

Existem alguns requisitos que tem que prevalecer todos os requisitos abaixo:

3- Tem que cadastrar unidade de APS da área de abrangência de sua residência.

3.1- Ter idade cronológica mínima para o uso de análogos de insulina conforme bula

registrada na ANVISA.

3.2-Estar em acompanhamento na unidade de saúde de referências (Centro Administrativo

ao Diabético).

Hoje atualmente temos 831 pacientes cadastrados, com o total de 34 crianças que são

atendidas e fazem o controle da DM- dentro da rede de atenção a saúde e especificamente

esses diabéticos com esse total acima que pegam suas insulinas no centro administrativo da

cidadania.

Objetivos



OBJETIVO GERAL:

Melhorar a qualidade de vida dos pacientes diabéticos que recebem insulina no centro

administrativo da cidadania

OBJETIVO ESPECÍFICO

Detalhar algumas práticas de melhoria quanto ao emprego da trofoterapia, ingestão de água,

atividade física, qualidade do sono, plantas medicinais, fitoterápicos e cuidados da

enfermagem quanto ao pé do diabético.

Diminuir o máximo possível a informação do corpo dos pacientes diabéticos.

Metodologia

O estudo foi realizado por etapas e em cada mês ocorre cerca de dois encontros para com os

pacientes portadores de DM. As parcerias estabelecidas estão representadas pelos os

profissionais efetivos da própria Rede -SMS, com apoio das equipes -Multiprofissional e

NASF.

Os recursos foram confeccionados pelos responsáveis pelo projeto-Coordenação de

Doenças Crônicas-enfermeiras e Coordenação das PICS (dentista), na secretaria Municipal

de Saúde, ferramentas utilizadas tipo folder, distribuição de mudas, banner, diálogos

descritivos e encontros online remoto.

No decorrer dos encontros traçamos alguns temas que foram trabalhados:

Trofoterapia

Autocuidado

Higienização

Atividade Física

Alimentação Saudável

Hidroterapia e escalda pês

Pé Diabético

Complicações da Doença



Resultados

Para que as ações aconteçam, os estudos mostram que o dialogo presentes nos locais de

trabalho, traz uma atenção, estimulo e respeito e autonomia e autocuidado do sujeito com um

olhar para uma alimentação adequada, medicação, atividade física, uma atenção quanto

hemoglobina glicada (fazer pelo menos duas vezes ao ano) e conforme recomendação

médica e qualidade do sono.

Pensando nesta linha de cuidados é necessário a utilização de intervenções educativas na

promoção de saúde, o compartilhamento de mudanças no estilo devida, cuidados de

higienização pessoal, adesão ao tratamento e fitoterapia

Os encontros veem propondo acompanhar esse publico com intuito de firmar um olhar para

reeducação alimentar voltado para nutrição celular e inserção de rotina diária de atividades

físicas por exemplo de 3 a 4 vezes por semana. As parcerias com as Universidade e

residentes juntamente com profissionais da rede, nutricionista, psicólogos, endocrinologista,

enfermeiros cardiologista, frisando que o calendário de encontros segue com estes

profissionais supracitados acima.

O intuito deste projeto e de proporcionar a esses usuários um controle mais eficaz da doença

em melhorar a qualidade de vida usuários acometidos com a doença com um olhar nos

processos educativos e aprimoramento no que se refere a diabetes mellitus, partir das

dificuldades destes usuários direcionando a cada encontro de acordo a individualidade e

condições de cada usuário.

Conclusões

o que se vê é a necessidade de uma ampliação das práticas integrativas e complementares

-PICS na SMS no Município de Mossoró RN que cria espaço para a

produção das práticas alternativas em saúde, visando que a população, tendo acesso na sua

totalidade asa práticas e dando apoio e amenizando no processo saúde e doença dos

usuários.

O que se espera deste trabalho perante os encontros com esse público alvo é uma maior

sensibilização ao tratamento melhorando a qualidade de vida e evitando condições

decorrentes desta patologia na diminuição a necessidade de utilização de unidades de

insulinas.

O que s espera que aconteça e de uma maior intervenção entre profissionais das unidades

básicas da rede com o setor de insulina e ao mesmo tempo o estimulo do usuário portador da



doença a uma adesão as informações socializadas pelos setores quanto a formação de

grupos de diabéticos e firmando vínculos com os envolvidos no processo de melhoria da

saúde.

O estudo permite verificar a importância de atividades educativas para os pacientes

diabéticos que são atendidos no Centro Administrativo da SMS, reconhecendo que perante

ao diálogo apresentado ao publico alvo, nos encontros nota-se que os usuários possuem

dificuldades em desenvolver itens esse

Palavras-Chave
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