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Introdução: as estimativas da Federação Internacional de Diabetes (IDF), em 2019, 

apontavam para um aumento de 55% até 2045, ou seja, 49 milhões de novos casos de 

pessoas diabéticas no mundo (IDF, 2019).A Diabetes Mellitus representa um problema 

de saúde mundial crescente, que provoca distúrbios metabólicos caracterizados por 

hiperglicemia persistente, resultantes de deficiência na produção de insulina e outros 

fatores (SBD, 2019).Considerando-se o alto índice de morbidade precoce decorrente 

desta e o fato de ser multifatorial, mostra-se urgente o preparo e a educação continuada 

dos profissionais de saúde para o letramento dos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Sobretudo, em tempos de pandemia por COVID-19, é preciso fortalecer o 

cuidado interdisciplinar na Atenção Primária a Saúde (APS), tendo em vista reduzir as 

complicações oriundas do distanciamento dos serviços de saúde, com diminuição do 

acompanhamento e do cuidado.Neste sentido, faz-se necessário ampliar as 

oportunidades de reflexão sobre a atuação dos profissionais de saúde que cuidam dos 

usuários portadores desta doença, discutindo o uso de tecnologias na atenção primária e 

potencializando o vínculo entre os usuários e os serviços de saúde (SCHRODER et al, 

2021). Considerando a necessidade de criar estratégias para os cuidadosaos diabéticos, o 

projeto de extensão “fortalecendo o cuidado interdisciplinar na atenção primária a 

saúde: reflexões sobre as necessidades em saúde do com Diabete Mellitus”promovea 

interação entre a universidade de Jataí e a APS, integrando os profissionais da rede, 

docentes, alunos e usuários. Trata-se de promoveraprendizado, acolhimento e 

comunicação efetiva e interlocução de saberes, contribuindo para a transformação da 

realidade e a consolidação dos princípios do SUS.Objetivo: relatar a experiência 

vivenciada no desenvolvimento do projeto de extensão,tendo em foco a Diabetes 

Mellituse estratégias para desenvolver cuidado longitudinal, refletindo sobre as lacunas 

da assistência. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência. Para o desenvolvimento do ações, foi pactuado com profissionais da rede 

de atenção à saúde que, no período de Junho a Dezembro de 2021, serão realizados sete 

encontros multiprofissionais, com duração de uma hora e trinta minutos, dialogando 

sobre temas que circudam o adoecimento por Diabetes. A divulgação do evento 

acontece por meio de folder digital enviado por meio de aplicativos de internet para toda 

comunidade interna e externa à universidade. Os encontros acontecem mensalmente 



através da plataforma Google Meet.Cada palestra conta com um profissional diferente 

abrangendo diversas áreas, como medicina, enfermagem e educação física, sendo 

ministradas por meio de metodologias ativas. Todos os profissionais de saúde que 

atuam na APS estão sendo convidados para participar dos encontros 

virtuais. Resultados: foi realizado o primeiro encontro, dos sete eventos programados 

para o ano de dois mil e vinte um. A primeira palestra, com a temática “Diabetes 

Mellitus: Rastreamentos e Classificação, com direcionamento do assunto sobre o 

monitoramento, a interpretação da glicemia e de outros parâmetros e a tomada de 

decisões pelos profissionais”, contou com a participação de trinta e nove pessoas, sendo 

divididos entre docentes, discentes, profissionais de saúde e usuários. No encerramento 

foi disponibilizado um formulário do Google Forms  para avaliação de reação e registro 

de presença, no qual pode-se verificar que 100% dos participantes avaliaram 

positivamente os conhecimentos obtidos na palestra.Em relação ao evento como um 

todo, os ouvintes se dividiram entre satisfeitos e muito satisfeitos. Na opção 

“comentários e sugestões”, os integrantes solicitaram a divulgação das próximas 

atividades do projeto, demonstrando o envolvimento com atualização e a demanda por 

preparo. O próximo encontro terá como temática “a realização de atividades físicas 

como estratégia para a promoção da saúde do usuário com Diabetes no contexto da 

Pandemia por COVID 19”. A extensão universitária vem impactando positivamente na 

formação das graduandas envolvidas.Pode-se notar que além de adquirirem 

conhecimentos sobre a temática, estão compreendendo a importância da educação 

continuada e trabalho interprofissional. Na primeira palestra foram solicitados novas 

temáticas e maior divulgação, demonstrando envolvimento com a educação continuada 

e demanda por capacitação. Conclusão: a partir desta experiência, podemos observar 

que há interesse quanto ao conhecimento e educação continuada por parte de 

profissionais e alunos. A diabetes mellitus figura entre uma das doenças de difícil 

diagnóstico e alta incidência, cujo adesão a terapia medicamentosa e práticas de 

autocuidados são fatores essenciais para seu controle. A inserção do autocuidado do 

usuário passa por acolhimento, comunicação e orientação destes pelos profissionais do 

sistema de saúde. Desta forma, a organizaçãode projetos que informem e instruam 

profissionais e discentes da saúde quanto aos aspectos do distúrbio,impacta nas ações de 

cuidado desenvolvidas no serviço. Assim, para que o usuário seja acolhido no sistema 

de saúde, desenvolva autonomia para o autocuidado,é necessário que os profissionais 

estejam munidos de conhecimentos atualizados. E, para tanto, é preciso diversificar as 

formas de comunicação adequando-as ao contexto. 
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