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RESUMO   

O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome de causa múltipla, a qual é proveniente da 

ausência de insulina ou pela incapacidade da insulina em desempenhar 

adequadamente os seus efeitos. Este estudo teve por objetivo descrever o papel da 

enfermagem na educação em saúde para portadores de DM na autoadministração 

da insulina.  Trata-se de um estudo de revisão integrativa. O período de coleta de 

dados corresponde aos meses de setembro a outubro de 2018, foram utilizadas as 

seguintes bases de dados: LILACS, BDENF e SCIELO, para compor esta revisão 

foram selecionados dez artigos. É imprescindível que o enfermeiro tenha o 

conhecimento de que o indivíduo faz o uso da insulina em sua casa, assim como no 

hospital, se o mesmo possui alguma reação alérgica a algum tipo de medicação, 

assim como as limitações dele frente à prática do autocuidado e terapia domiciliar, 

ajustando as suas orientações de acordo com as dificuldades do paciente. O 

enfermeiro e sua equipe possuem um importante papel de facilitadores através de 

atividades desenvolvidas, como orientações, palestras, oficinas com objetivo de 

empoderar, estimular de maneira constante para o autocuidado dos pacientes 

diabéticos, preparando os mesmos desde alta hospitalar até aos cuidados diários em 

seu domicílio.  
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Assistência de enfermagem.   

ABSTRACT 

Diabetes Mellitus (DM) is a multiple cause syndrome, which is the result of lack of 

insulin or the inability of insulin to adequately perform its effects. This study aimed to 

describe the role of nursing in health education for DM patients in insulin self 

administration. It is an integrative review study. The data collection period 

corresponds to the months from September to October 2018, the following databases 

were used: LILACS, BDENF and SCIELO, to compose this review ten articles were 

selected. It is imperative that the nurse has the knowledge that the individual makes 

the use of insulin in his home, as well as in the hospital, if he has an allergic reaction 

to some type of medication, as well as his limitations regarding the practice of self-

care and therapy, adjusting their guidelines according to the patient's difficulties. The 

nurses and their staff have an important role as facilitators through activities 

developed, such as guidelines, lectures, workshops aimed at empowering, constant 

stimulation for the self-care of diabetic patients, preparing them from hospital as well 

as daily care in their households.  
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1 INTRODUÇÃO 

As patologias crônicas não transmissíveis são caracterizadas por 

representarem a maior carga de morbidade e mortalidade no Brasil. No ano de 2011, 

o Ministério da Saúde (MS) lançou o plano de ações estratégicas para o 

enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, evidenciando as ações 

populacionais para se obter o controle das doenças cardiovasculares, câncer, 

diabetes e doença respiratória aguda, predominantes pela inatividade física, controle 

do fumo, alimentação inadequada e uso demasiado de álcool (DUNCAN et al., 

2012).             

   O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome de causa múltipla, a qual é 

proveniente da ausência de insulina ou pela incapacidade da insulina em 

desempenhar adequadamente os seus efeitos. É caracterizada pelo 

desenvolvimento de hiperglicemia crônica, distúrbios do metabolismo de proteínas, 



3 

 

lipídios e carboidratos. As consequências do DM são de longo prazo, e caracterizam 

pela disfunção e falência de diversos órgãos, primordialmente os olhos, rins, vasos 

sanguíneos e coração, de acordo com o que consta no Caderno de Atenção Básica 

sobre o protocolo da Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS e Diabetes Mellitus do 

MS (BRASIL, 2013).           

  Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 180 

milhões de indivíduos possuem diabetes e este quantitativo será provavelmente o 

dobro no ano de 2030. Nesta perspectiva, o Brasil possuirá uma população de cerca 

de 11,3 milhões de pessoas com diabetes (WHO, 2008).    

  De acordo, com a publicação no caderno do MS, o diagnóstico de DM pode 

ser realizado diante das seguintes situações: valores de glicemia jejum iguais ou 

superiores a 126 mg/dl e sintomas clássicos de DM; valores de glicemia realizados 

em qualquer período o dia iguais ou superiores a 200 mg/ dl; indivíduos 

assintomáticos, contudo apresenta níveis de glicemia de jejum iguais ou superiores a 

126 mg/dl,em mais de um momento; indivíduos com valores de glicemia de jejum 

inferiores que 126 mg/dl e, na segunda hora posterior a uma sobrecarga com 75 g 

de glicose via oral, iguais ou superiores a 200 mg/dl  (BRASIL, 2013).    

  O MS define que, os sintomas clássicos da diabetes são: polidpsia, polifagia, 

poliúria e perda involuntária de peso, sendo estes os “4 Ps” (BRASIL, 2013). Nesta 

perspectiva, o diabetes é uma patologia que exige dos portadores um processo de 

modificações de hábitos e modos de vida e a adaptação requer de esforços 

individuais e dos familiares. Este processo visa reduzir e evitar as complicações 

crônicas e severas do DM, conscientizando-se de que o autocuidado tende a 

proporcionar benefícios a vida, sendo uma prática de atividades em que o ser 

humano desempenha de maneira eficaz e responsável o benefício para a 

manutenção da vida, bem estar e saúde (MENDES et al., 2011).      

  Dessa forma, o tratamento do DM inclui estratégias que englobam a 

educação, mudanças no estilo de vida e, se necessário, a utilização de 

medicamentos. O uso da insulina, além de ser uma clássica indicação para o 

Diabetes Mellitus tipo 1, encontra-se cada vez mais sendo indicada para indivíduos 

com Diabetes Mellitus tipo 2 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2011).   

 Um dos sérios problemas da insulinoterapia relaciona-se com o controle e a 

orientação do medicamento, o qual é realizado diariamente no domicílio, e de forma 

geral por familiares, a ausência do seguimento da prescrição médica e os erros 
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durante a administração da dose insulínica (OLIVEIRA et al., 2011).    

  Nesta perspectiva, com o intuito de reduzir estes problemas a equipe de 

enfermagem implementa-se na propagação de atividades de orientação direcionadas 

ao paciente e bem como aos seus respectivos familiares. Para tal, a criação de 

estratégias e ações educativas durante o período de internação de forma pertinente 

a prática do autocuidado contínuo posteriormente a alta hospitalar.   

  Assim este estudo teve por objetivo, descrever o papel da enfermagem no 

intuito de promover educação em saúde para portadores de DM na 

autoadministração da insulina. Procurando responder a seguinte pergunta 

norteadora: Qual a importância da atuação da equipe de enfermagem no processo 

educativo do paciente portador de DM diante a autoadministração de insulina? 

2 METODOLOGIA   

   Este estudo refere-se a uma revisão integrativa, qualitativa, a qual é 

caracterizada por proporcionar a realização de uma síntese de diversos estudos 

publicados, possibilitando se ter conclusões gerais ao que se relaciona a uma 

determinada área de estudo, assim, as pesquisas são analisadas favorecendo 

subsídios para que sejam tomadas decisões, bem como o auxílio na síntese do 

conhecimento a respeito de um determinado assunto, evidenciando inclusive os 

possíveis preenchimentos de lacunas encontradas na literatura estudada (MENDES 

et al., 2008).   

Para a construção da revisão integrativa é necessário que se percorra seis 

etapas distintas, as quais serão descritas a seguir: identificação do tema e a seleção 

da hipótese; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; definição das 

informações que serão extraídas dos estudos selecionados; avaliação dos estudos 

incluídos diante da revisão integrativa; discussão dos resultados por meio da 

interpretação e síntese dos resultados; apresentação da revisão que se deve ter 

clareza para que permita ao leitor a avaliação crítica dos resultados (MENDES et al., 

2008).  

   Assim, a coleta de dados foi realizada nos meses de setembro e outubro de 

2018, pelas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Base de Dados em Enfermagem (BDENF), Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO). Foram utilizadas estratégias de busca a partir dos 

Descritores de Ciências da Saúde (DeCS) “educação em enfermagem”, “Diabetes  
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Melltus”, “insulina” e “assistência de enfermagem”, por meio do formulário próprio da 

base de dados, com as combinações do operador boleano “AND”, harmonizando 

conforme as etapas de cada base de dados: “educação em enfermagem”AND 

“Diabetes Melltus” AND “insulina” AND “assistência de enfermagem”.   

Ao que se relaciona aos critérios de inclusão foram considerados o ano de 

publicação entre 2007 a 2017, estar no idioma português e serem realizados no 

Brasil, disponíveis na integra. Como critério de exclusão se adotou trabalhos de 

conclusão de curso, monografias e teses; e, estudos que envolvessem outros 

trabalhos que não evidenciassem o objetivo do estudo.     

  Portanto, 123artigos foram achados nas bases de dados eletrônicas utilizadas 

neste estudo, utilizando a combinação dos descritores e critérios de inclusão 

adotados, após isso os trabalhos passaram por mais 4 etapas para serem incluídos 

neste estudo, que foram: Leitura dos títulos; Leitura dos resumos; Ser disponível 

gratuitamente; e, Leitura dos estudos na íntegra. Após essas 4 etapas, 10 artigos 

foram selecionados para compor esta revisão integrativa.  

A Figura 1, apresenta as 4 etapas utilizadas para a escolha dos estudos que 

compuseram este trabalho: 

Figura 1. Seleção dos artigos nas bases de dados. Maceió-AL, Brasil, 2018. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.  

 

Diante deste fluxograma, é importante descrever que dentre as bases de 

dados utilizadas, referentes: LILACS; BDENF; SCIELO, foram encontrados 123 

artigos ao total, posteriormente após a leitura dos títulos foram selecionados 10 

artigos, sendo LILACS (5 artigos);BDENF (2 artigos); SCIELO (25 artigos). Após a 

leitura dos resumos, selecionou-se: LILACS (5 artigos);BDENF (1 artigos); SCIELO 
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(4 artigos).  Posteriormente a leitura desses artigos na íntegra, foi selecionado 10 

artigos, os quais foram utilizados nesta revisão, sendo: LILACS (4 artigos);BDENF (2 

artigos); SCIELO (4 artigos). 

Após a seleção dos estudos, estes foram agrupados e caracterizados quanto 

ao título, ano de publicação, base de dados, método aplicado, nível de evidencia 

cientifica e o desfecho do trabalho, para constituir o banco de dados desta revisão, 

para posterior a análise e discussão dos resultados, conforme Quadro 1. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Na presente revisão foram utilizados 10 artigos os quais evidenciaram o papel 

da enfermagem frente à autoadministração de insulina pelo portador de DM.   

 

Quadro 1 - Percurso metodológico da pesquisa nas bases de dados BDENF, 

LILACS e SCIELO, Maceió, 2018.  

 

TÍTULO DO 

ARTIGO  

 

ANODE  

PUBLICAÇ 

ÃO  

 

PERIÓDICO/  

BASE DE  

DADOS  

 

MÉTODO  

APLICADO  

 

NÍVEL DE  

EVIDÊNCIA  

CIENTÍFICA  

 

OBJETIVO 

O ensino em 

grupo do  

processo de  

aplicação de 

insulina.  

 

 

2013  

 

Revista  

Eletrônica de  

Enfermagem; 

BDENF  

 

Pesquisa  

quantitativa  

 

VI 

Este artigo evidencia 

as habilidades de  

pessoas portadores de  

Diabetes Mellitus em 

realizar a aplicação da 

insulina, 

caracterizando a 

realização da 

intervenção de forma 

educativa se tem 

resultados favoráveis 

quanto ao autocuidado 

do tratamento de 

insulinoterapia.  
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Conhecimento 

do paciente  

diabético em 

relação à  

autoaplicação  

de insulina e 

descarte  

apropriado de 

materiais  

perfurocortant 

es.  

 

 

2011  

 

Nursing (São  

Paulo)  

BDENF  

 

Pesquisa 

quantitativa  

 

 

 

 

VI 

Este estudo descreve a 

o conhecimento dos 

pacientes diabéticos 

que são usuários de 

insulina, deixando 

evidente que há uma 

ausência de 

conhecimentos quanto 

a doença e o 

tratamento, sendo 

fundamental a 

assistência de 

enfermagem nesse 

processo.  

Auto-aplicação 

de insulina:  

Erros e 

acertos entre 

estudantes 

diabéticos  

 

2015  

 

Journal of 

Health  

Sciences  

LILACS  

 

Pesquisa de 

caráter  

descritivo e  

exploratório 

de  

abordagem 

quantitativa  

 

 

 

VI 

E importante destacar 

neste artigo que a 

avaliação da  

frequência dos erros e 

acertos quanto a  

autoaplicação de 

insulina é de 

fundamental 

importância. 

 

Ação 

educativa na 

enfermagem  

 

2011  

 

Revista  

Eletronica  

Gestão & 

Saúde,  

LILACS  

 

Revisão da 

literatura  

 

IV 

Este estudo 

caracteriza-se por 

enfatizar que a 

ausência de 

orientações 

proporciona a 

inúmeras 

complicações e podem 

desencadear sequelas 

no paciente. Sendo a 

atuação do enfermeiro 

fundamental.   
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A educação 

dos pacientes  

diabéticos para 

auto  

aplicação de 

insulina  

 

 

2016  

 

Nursing  

(São Paulo)  

LILACS  

 

Pesquisa de 

caráter  

descritivo e 

exploratório  

 

VI 

Este estudo evidencia 

que a atuação dos 

enfermeiros melhoram 

a assistência e 

orientam os pacientes 

quanto aos cuidados 

diante da aplicação de 

insulina.  

Fatores 

relacionados à  

utilização de 

insulina em 

diabéticos  

acompanhado 

s pela  

estratégia 

saúde da 

família.  

 

 

2016  

 

Revista de  

APS  

LILACS  

 

Pesquisa de 

caráter 

quantitativo  

 

 

VI 

É crucial destacar 

neste estudo que os 

cuidados de 

insulinização não são 

realizados de forma 

integral e que a 

atuação do enfermeiro 

e as orientações desse 

profissional é 

importante para a 

efetivação desta 

prática.  

Práticas 

utilizadas no  

uso de insulina 

em domicílio  

 

2010  

 

Ciência ET  

Praxis  

SCIELO  

 

Pesquisa de 

caráter 

quantitativo  

 

 

VI 

A insulinoterapia é um 

dos quesitos 

importantes, para o 

tratamento e a  

educação para 

indivíduos diabéticos. 

Diante disso, é 

perceptível que o 

professional de 

enfermagem contribui 

para um tratamento 

mais seguro e eficaz.  

Diabetes 

Mellitus:  

desafios  

relacionados 

ao  

autocuidado  

abordados em  

Grupo de  

 

2011  

Revista  

Brasileira de  

Enfermagem 

SCIELO  

Pesquisa  

qualitativa  

 

 

 

VI 

O autocuidado é 

influenciado por 

diversos aspectos e ao 

que se relaciona a 

adesão ao tratamento, 

esses aspectos 

influenciam 

diretamente neste 
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Apoio  

Psicológico  

processo.   

Consulta de 

enfermagem 

para o  

autocuidado 

após a alta  

 

 

2011  

Revista  

Brasileira de  

Enfermagem 

SCIELO  

 

Pesquisa de 

caráter  

descritivo e 

exploratório  

 

 

VI 

O estudo enfatiza a 

possibilidade que o  

enfermeiro possui 

diante da  

implementação de  

uma modalidade de 

atendimento aos  

usuários e bem como  

a implementação da 

consulta de  

enfermagem nesses 

usuários.  

O processo do 

autocuidado  

dos portadores  

de diabetes 

Mellitus de 

Jataí/Go.  

 

2013  

Indagatio  

Didactica  

SCIELO  

Pesquisa de 

caráter 

quantitativo  

 

 

VI 

A abordagem de forma 

educativa é enfatizada 

nesse estudo, 

principalmente ao que 

relaciona-se ao 

processo de 

autocuidado em 

pacientes diabéticos  

Fonte: Dados da pesquisa. (2018) 

3.1 ENFERMAGEM E O PACIENTE 

Batista et al. (2018) descreve que a insulinoterapia é caracterizada, por si só, 

como um fator estressante em decorrência da dificuldade para a realização do 

maneio da técnica de aplicação. É de crucial importância que o paciente diabético 

tenha o conhecimento dos medicamentos e assim como dos seus efeitos adversos e 

colaterais, sua utilização de forma correta ao longo do período de hospitalização e 

posteriormente a alta hospitalar, visto que, se trata de um quesito fundamental para 

que o paciente desenvolva o seu autocuidado.  

 Nesta perspectiva Pereira et al. (2016) enfatiza que é imprescindível que o 

enfermeiro tenha o conhecimento de que o paciente faz o uso da insulina em sua 
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casa, assim como no hospital, se o paciente possui alguma reação alérgica a algum 

tipo de medicação, assim como as limitações do paciente frente à prática do 

autocuidado e terapia domiciliar, ajustando as suas orientações de acordo com as 

dificuldades do paciente.         

  É importante que a equipe de enfermagem tenha uma atençãodiante dos 

sinais e sintomas que são anormais no portador de Diabetes Mellitus, como a 

hiperglicemia e hipoglicemia  e  as complicações crônicas da doença, e como reagir 

diante destas situações (CASTRO, 2011).  

Considerando os aspectos intrínsecos aos sinais e sintomas de hiperglicemia, 

é importante que a equipe de enfermagem aborde aspectos que possam auxiliar ao 

reconhecimento destes sinais e sintomas anormais, além de condutas na 

hiperglicemia e prejuízos para a saúde em um período de curto, médio e longo 

prazo. É indispensável que informações pertinentes a realização da aplicação da 

insulina, técnicas de aplicação, preparação da dose, inserção da agulha, descarte e 

higienização sejam enfatizadas como quesitos importantes da terapêutica ao 

portador de DM (CASTRO, 2011).       

 Ao que se relacionam as complicações crônicas, Santos, Rossi e Oliveira 

(2011) enfatizam que os profissionais de enfermagem precisam conversar com o 

paciente a respeito dos problemas ocasionados pelo diabetes no organismo: 

neuropatias, insuficiência renal, retinopatia, vasculopatia, infarto do miocárdio e 

Acidente Vascular Encefálico (AVE). As úlceras diabéticas são desencadeadas por 

meio de uma tríade patológica, a qual é clássica e engloba a neuropatia, a patologia 

vascular periférica e as infecções. Cada uma destas pode estar de maneira isolada 

ou em combinação com outros fatores, fazendo com que o quadro clínico fique 

bastante complexo.         

3.2 IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO PARA O AUTOCUIDADO 

AO PACIENTE PORTADOR DE DM 

 É imprescindível que o enfermeiro e bem como a sua equipe desenvolva 

orientações e estimulem de maneira constante para o autocuidado dos pacientes 

diabéticos, preparando os mesmos para a realização da alta hospitalar. Um dos 

quesitos mais importantes para o tratamento do DM é o autocuidado, pois 

proporciona benefícios para o estado de saúde, diminuindo custos decorrentes de 

complicações e internações (PESSUTI et al., 2013).          

  Assim Simões (2016) descreve que o autocuidado exige modificações de 
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comportamento, em decorrência das quais, associadas às orientações e a utilização 

de medicamentos, se espera que se tenha uma estabilidade da patologia, além de 

ser uma ação que engloba um processo de parceria estabelecida entre o portador e 

o profissional. Nesta perspectiva, se torna necessário a orientações dos pacientes 

diabéticos que, mesmo tendo todos os cuidados preventivos realizados, pode se ter 

uma redução da integridade cutânea, e isto ocorrendo, os mesmos precisam 

procurar de forma imediata as unidades de saúde com o objetivo de evitar maiores 

complicações provenientes da diabetes. 

 Pereira (2016) enfatiza que o acolhimento, encontrado mediante ao 

trabalhador de saúde e ao usuário precisa ser através de um diálogo permanente, 

para que as tensões possam ser destacadas e resultem em um processo de tomada 

de decisões coletivas e favoreçam para um cuidado e autocuidado, sendo este uma 

prática de atividades em que o ser humano desenvolve de modo eficaz e 

responsável os benefícios para que tenha a manutenção da vida, bem estar e saúde.            

 Para boa parte dos pacientes, desconhecem como se tratar e autocuidar. Em 

seu estudo evidenciou internações repetitivas, com intervalos regulares entre elas e 

uma taxa de permanência hospitalar grande, pois a maioria dos portadores quando 

saem de alta e voltam para a unidade de saúde possuem complicações 

consideradas dessas patologias. Os relatos da equipe de enfermagem são 

frequentes com relação à ausência de cuidados para os mesmos em casa, com 

relação ao DM (SANTOS; ROSSI; OLIVEIRA, 2011).      

 Estas informações se relacionam com a ausência do autocuidado, os quais 

foram destacados através de uma dieta inadequada, falta de exercícios físicos, 

irregularidade para a administração e na dosagem dos medicamentos para o 

controle da glicemia. Além disto, a ausência de apoio dos familiares com relação ao 

enfrentamento da patologia, em seu cotidiano, destaca-se como gravidade no 

quadro clínico desses pacientes (KARINO et al., 2015).      

 Neste embasamento, é importante que sejam criadas estratégias e ações 

educativas durante o período de internação dos pacientes, por meio de instrumentos 

de trabalho que estimulem a aderir de maneira permanente para a prática da 

autoadministração de forma contínua posteriormente a alta hospitalar. As 

orientações e o trabalho em conjunto por meio da equipe técnica de enfermagem, 

realizando a multiplicações de ações que sejam educativas em associação com os 
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pacientes, estimulando os mesmos a prática da autoadministração posteriormente 

ao período de alta.            

   Considerando-se que o planejamento da alta hospitalar é de responsabilidade 

interdisciplinar. Contudo, o enfermeiro possui um papel fundamental diante da 

identificação das necessidades do paciente, diante da educação dos familiares e, 

assim, na coordenação de um planejamento da alta, este profissional, precisa 

realizar a avaliação de habilidades do paciente para o autocuidado. O mesmo deve 

programar novas práticas de cuidado que sejam capazes de promover a saúde dos 

diabéticos, pois a adesão ao tratamento e o autocuidado sejam aspectos frágeis da 

educação em saúde (PEREIRA et al., 2016).    

3.3 ENFERMAGEM E ORIENTAÇÃO A FAMÍLIA DO PORTADOR DE DM 

   A importância do familiar ou do cuidador é crucial diante do auxílio para a 

realização da autoadministração da insulina pelo paciente, pois o conhecimento dos 

cuidados e práticas para serem executadas no domicílio posteriormente a alta 

hospitalar do paciente diabético são fundamentais para a execução de forma correta, 

sendo a família o principal meio para a propagação dessas práticas, possuindo um 

papel importante para a manutenção da saúde (OLIVEIRA et al., 2011).       

 Os estudos de Nascimento et al. (2010) comprovaram que as pessoas com 

DM que receberam apoio de forma adequada de amigos e familiares, aderiram de 

forma positiva as condutas de autocuidado, esses estudos evidenciam ainda que a 

avaliação dos meios de apoio do paciente/cliente podem auxiliar para a identificação 

de suas necessidades assistenciais, com o intuito de evitar as complicações em um 

longo prazo.        

3.4 IMPORTÂNCIA DA SAE 

 Diante disso, o profissional de enfermagem na Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE) com embasamento na consulta de enfermagem, direciona 

uma assistência para o indivíduo com DM, é necessário a realização de uma relação 

interpessoal, o desenvolvimento de um vínculo do agir direcionado para outras 

pessoas, o enfermeiro é o principal sujeito diante dessa relação para com o 

indivíduo, onde ele promove o cuidar, realiza o planejamento e implementa a 

assistência (CASTRO, 2011).          

 A SAE promove a identificação de dificuldades dos indivíduos de forma 

individualizada, para a execução, planejamento e avaliação do atendimento as 

situações e necessidades de cada indivíduo. Para tanto, no atendimento da gestão 
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do autocuidado, o portador necessita de uma atenção de forma especializada por 

necessitar expor as complexidades relacionadas ao autocuidado (PESSUTI et al., 

2013).  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 Os resultados obtidos por meio dos estudos selecionados nesta revisão 

apontaram evidencias que caracterizaram o Diabetes Mellitus como uma patologia 

crônica não transmissível, é crucial que se tenha o entendimento como ela se 

desenvolve na vida do paciente e de sua família, ocasionando em modificações para 

o seu cotidiano e saúde.           

   O enfrentamento das dificuldades provenientes do DM é um desafio constante 

para os pacientes, que necessitam ter a participação de forma ativa na tomada de 

decisões e na maneira de conviver com a patologia, exercitando o autocuidado em 

seu domicílio.            

   Os profissionais da saúde possuem conhecimentos e condições para ofertar 

uma atenção humanizada para o paciente portador de DM, primordialmente aos 

insulinos dependentes, as quais muitas das vezes não realizam o tratamento de 

forma correta devido à ausência de informações e orientações relacionadas a 

medicação.             

 O enfermeiro e bem como os técnicos de enfermagem, quando ofertam uma 

melhora assistência, precisam enfatizar os cuidados durante a aplicação da insulina 

para os seus pacientes. Orientando com clareza, facilitando desta forma a aceitação 

no tratamento com insulina e reduzindo o estresse em decorrência do desconhecido, 

contudo para que isto ocorra a equipe de enfermagem deve esclarecer e incentivar, 

mostrando ao paciente e aos seus familiares a forma mais eficaz e correta para o 

tratamento, mesmo de que uma forma bem sucinta.       

 É preciso ter empatia, estimulo e confiança, ao que se relaciona a relação 

entre paciente e enfermeiro. Percebendo neste estudo, que o estabelecimento deste 

esforço pessoal, o autocuidado em diabetes é significativa e precisa ser considerada 

como uma das intervenções e práticas educativas dos enfermeiros a sua equipe, 

com o intuito de promover uma assistência de saúde com qualidade.   
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