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Introdução:

            O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) caracteriza-se por resistência à insulina e comprometimento da
função secretora pancreática. A história evolutiva natural é composta por redução progressiva da função
insulínica associada à deterioração glicêmica, independentemente da terapêutica utilizada, sendo a
necessidade de insulinização resultado natural desse processo. Já o Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma
doença crônica com destruição parcial ou total das células beta pancreáticas, resultando na insuficiência
insulínica progressiva. Assim, a insulina é imprescindível no tratamento, devendo ser iniciada assim que
houver o diagnóstico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016).

            A maioria dos pacientes com DM em insulinoterapia devem ser tratados com múltiplas aplicações, já
que estudos têm mostrado melhorias claras no risco de progressão, de complicações microvasculares, de
doença cardiovascular e de mortalidade em comparação a 1 ou 2 aplicações por dia
(CHAMBERLAIN; RHINEHART; SHAEFER JUNIOR; NEUMAN, 2016). Um marco na terapêutica em
diabetes foi o estudo DIABETES CONTROL AND COMPLICATION TRIAL — DCCT (1993), comprovando
que a glicemia próxima à normalidade diminui - ou até previne - complicações quando há instituição desse
tratamento intensivo insulínico sob acompanhamento de uma equipe de educadores em diabetes (SOUZA;
ZANETTI, 2000).

            Os que necessitam de terapia intensiva insulínica têm elevado risco de hipoglicemia que está
diretamente associada a morbidade e mortalidade (PETERS; AHMANN;
BATTELINO; EVERT; HIRSCH; HASSAN MURAD; WINTER; WOLPERT, 2016). Ainda o uso da
insulina pode ser complexo devido ao desconforto das aplicações diárias, já que as preparações são efetivas
somente administradas via parenteral ou subcutânea, e pela dificuldade no reestabelecimento da insulinemia
próxima a fisiológica. A cronicidade da doença pode acarretar frustração e angústia pela natureza incurável,
possíveis complicações e complexidade do tratamento (FRANCO JÚNIOR, 2010).

            Desse modo, a insulina é considerada um medicamento potencialmente perigoso, pois apresenta risco
aumentado de provocar danos importantes por falhas em sua utilização. O Instituto para Práticas Seguras no
Uso dos Medicamentos Brasil publicou o artigo “Erros de Medica ção – Riscos e Práticas Seguras na Terapia
com Insulinas”, em junho de 2012, revelando que a insulina é uma das medicações mais envolvidas nos erros
nas diversas etapas de utilização. A agência Pennsylvania Patient Safety Authority apresentou, entre janeiro
de 2008 e junho de 2009, 2.685  relatórios de erros de medicação relacionados com a insulina. Mais de 52%
dos erros relatados envolveram doses omissas, extras e erradas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DIABETES, 2016).

            Considerando elevada complexidade, as frequentes dúvidas e controvérsias acerca da administração
de insulina e os riscos inerentes ao seu uso fazem com que sejam imprescindíveis treinamentos e reciclagens
em relação à educação em diabetes  (SOUZA; ZANETTI, 2000). O suporte social e qualidade de vida são
tão importantes quanto e podem levar a um melhor ajustamento psicossocial frente aos diversos sofrimentos
psíquicos que esses pacientes estão sujeitos (FRANCO JÚNIOR, 2010).      

            Para isso, uma abordagem centrada no paciente deve orientar a escolha de agentes farmacológicos e
devem ser considerados eficácia, custo, potenciais efeitos colaterais, comorbidades, risco de hipoglicemia e
as preferências do paciente. Portanto, o cuidado otimizado do diabetes aborda intervenções não apenas
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farmacêuticas, mas também comportamentais, dietéticas e no estilo de vida. Todos os pacientes devem
participar na educação e suporte da autogestão do diabetes (CHAMBERLAIN; RHINEHART; SHAEFER
JUNIOR; NEUMAN, 2016).

            A Unidade Básica de Saúde (UBS) Planalto, em São Bernardo do Campo, possui predomínio de
população adulta, sendo a Saúde do Adulto uma das principais demandas gerais. Dentre esses, muitos são
diabéticos ou possuem fatores de risco para desenvolvimento da doença. Nas consultas de enfermagem e
médicas e no acolhimento, percebe-se que muitos pacientes não conseguem chegar a metas glicêmicas,
estando com DM descompensado e já com diversas lesões de órgãos-alvo. Ainda existem diversos pacientes
que efetuam controle glicêmico, com os profissionais da enfermagem na UBS, que necessitam de
atendimento médico de urgência devido a altos níveis glicêmicos aferidos, sintomáticos ou não, com
necessidade de administração de insulina regular para estabilização do quadro.

            Tendo em vista que o sucesso dos dispositivos e tecnologias está associado ao nível em que os
pacientes são educados, capazes e dispostos a usá-los, o tema desse estudo torna-se muito relevante, ainda
mais quando essa educação reduz o risco de morbimortalidade desses pacientes. Desse modo é clara a
importância e necessidade de paciente e profissional da Saúde serem educados e treinados e, em conjunto,
definirem processos claros de acompanhamento, monitoramento da doença e via de acesso livre para
eventuais dúvidas e intercorrências.

 

Objetivos:

Objetivo Geral: O objetivo do estudo em questão será implementar um programa de educação em
insulinoterapia envolvendo os Profissionais de Saúde e os pacientes para maior segurança na utilização de
insulina e melhor controle glicêmico, através de atualização de profissionais e da orientação a pacientes,
criando, assim, um ambiente acolhedor para compartilhamento de dúvidas e experiências.

Objetivos Específicos:

1. Treinar Profissionais de Saúde para orientação.

2. Sensibilização de pacientes sobre Diabete Melito.

3. Orientar em grupo os pacientes sobre insulinoterapia.

4. Incentivar a troca de experiências entre pacientes em grupo e avaliar a intervenção.

 

Métodos:

Local do estudo: Unidade Básica de Saúde Planalto em São Bernardo do Campo - SP.

Público-alvo: Pacientes diabéticos em insulinoterapia. Participantes: Profissionais da Saúde e pacientes
insulinodependes que interagem no nível da Atenção Primária à Saúde na UBS Planalto.

Ações:

1. Atualização dos Profissionais de Saúde voltado para médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem, farmacêuticos e auxiliares. Será realizada leitura prévia individual de "Diretrizes da Sociedade
Brasileira de Diabetes 2015-2016", com foco nos capítulos "Uso da Insulina no Tratamento do Diabetes
Mellitus Tipo 1 e Uso da Insulina no Tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 2 e Práticas Seguras para o
Preparo e Aplicação de Insulina". Posteriormente, encontro presencial com discussão e compartilhamento de
experiências em relação ao tema. Agentes Comunitários de Saúde que se interessem pelo tema e que
participarão da intervenção serão bem recebidos para participar desse momento, assim como outros
profissionais da equipe multidisciplinar disponíveis, como psicólogos e nutricionistas.
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2. Sensibilização de pacientes. Será divulgado através de cartazes, de Profissionais da Saúde em seus
atendimentos e via Agentes Comunitários de Saúde, grupo aberto para pacientes diabéticos em
insulinoterapia. Será realizado encontro com duração de 2h, em que será incentivada discussão entre
pacientes e Profissionais de Saúde sobre os conhecimentos pessoais em relação a doença. A seguir será
exposta por Profissional de Saúde explicação sobre o Diabetes Mellitus, evolução da doença e possíveis
consequências. Em seguida, será orientado e solicitado a esses pacientes que realizem controle glicêmico em
7 pontos (semanalmente medidas glicemia de jejum, pré e pós prandiais de café-da-manhã, almoço e jantar e
madrugada) para ser entregue em próximo encontro a se realizar em 1 mês.

3. Orientação de pacientes sobre insulinoterapia. Segundo encontro com duração de 2h de grupo fechado
para pacientes orientados em grupo prévio. Será estimulada troca de experiências e conhecimentos pessoais
em relação ao uso de insulina e preencrimento de breve questionário envolvendo etapas de manejo da
insulina pelos pacientes. Posteriormente, será realizada explicação didática em relação à insulinoterapia com
foco em breve explanação sobre mecanismo de ação da droga, tipos de insulina e duração, forma de preparo
e aplicação, duração de ação, conservação da droga e descarte de materiais gerados. Será solicitado novo
controle glicêmico em 7 pontos semanalmente e agendado último encontro em 1 mês.

4. Incentivar troca de experiência em insulinoterapia e avaliar intervenção. Será incentivada discussão entre
os pacientes sobre novas perspectivas e mudanças em suas relações com a insulina, em suas vidas diárias e
em relação a sua própria doença e compartilhadas experiências. Será aplicado o mesmo questionário do
segundo encontro e solicitada a entrega do novo controle glicêmico em 7 pontos.

Avaliação/Monitoramento: Serão comparados os questionários  e controles glicêmicos pré e pós orientação
em insulinoterapia para um mesmo paciente e observados se houve aumento de pontuação no questionário e
melhora do controle glicêmico após a intervenção. Será incentivado que ao final do terceiro encontro, os
pacientes preencham ficha aberta sobre sugestões ou elogios sobre o grupo em caixa anônima. A caixa se
sugestões e elogios será levada para a reunião geral da Unidade e as fichas lidas para todos e discutidas
propostas de melhorias.

 

Resultados Esperados:

            A partir dessa intervenção, espera-se que os Profissionais de Saúde se sintam mais habilitados a
orientar a terapia insulínica e tenham seus conhecimentos integrados e compartilhados. Espera-se ainda que
os pacientes se sintam mais capazes de seu autocuidado e autosuficientes no domínio insulínico, que se
sintam acolhidos tanto pela equipe multiprofissional, quanto pelos outros pacientes que compartilham
experiências similares. Por fim, espera-se que essa intervenção melhore a qualidade de atendimento e a
qualidade de vida dos pacientes diabéticos em insulinoterapia, melhorando o controle de sua doença e
reduzindo as possíveis complicações que ameaçam sua vida.
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