
REDE DE CUIDADO EM DIABETES MELLITUS 

 

Classificação: Ação Continuada       Data do CONSEPE: 21/07/1998 

Área Temática: Saúde  

Resumo: Trata-se de projeto reapresentado para efeito de redimensionamento e 
atualização, englobando três subprojetos do DCS que tinham por objeto o 
Atendimento ao Cliente Diabético, tendo em vista deliberação do CONSEPE, de 18 de 
abril de 2001:  Considerando o caráter social dessa ação, os resultados alcançados até 
então, o compromisso do DCS com esse trabalho de interesse acadêmico e 
comunitário e as possibilidades de articulação com o novo curso de Medicina, a 
Câmara é de parecer favorável à aprovação da proposta em sua atual versão - relativa 
apenas à extensão das atividades a Ilhéus, com as seguintes recomendações 1) que 
esta proposta mantenha a denominação original do Projeto  Atendimento 
Ambulatorial ao Cliente Diabético, título correspondente a este processo CONSEPE nº 
93/98, em avaliação por este Conselho. O título proposto na atual versão -  
Atendimento ao Diabético no município de Ilhéus, ficaria assim, como identificação do 
subprojeto que está sendo nesse momento aprovado pela Câmara, vinculado ao 
processo acima mencionado. 2) a apresentação, ao CONSEPE, da proposta de 
atualização para 2001 do projeto original, relativo às ações previstas para Itabuna, com 
o respectivo orçamento e sob o mesmo título geral e número de processo CONSEPE 
acima referidos.  3) que, para 2002, o projeto geral seja reestruturado e apresentado 
ao CONSEPE em sua integralidade, com a identificação de subprojetos, de modo que 
todas as ações relacionadas aos pacientes diabéticos atualmente desenvolvidas pelo 
DCS estejam articuladas e integradas num único projeto  maior . Assim, o Projeto 
Atendimento Ambulatorial ao Cliente Diabético é composto dos seguintes subprojetos: 
1 - Atendimento Ambulatorial ao Cliente Diabético em Itabuna - BA; 2 - Atendimento 
Ambulatorial ao Cliente Diabético em Ilhéus - BA e 3 - Programa de Tratamento de 
feridas diabéticas. 
 

Objetivos: 
 

1. Envolver os pacientes diabéticos no tratamento de sua doença, fornecendo 
informação e instrução, ajustadas à capacidade individual de utilizar e observar 
a orientação proporcionada. 

2. Oferecer aos graduandos de enfermagem experiência de aprendizagem, ao 
nível ambulatorial, junto ao cliente diabético e seus familiares, voltados para a 
metodologia do autocuidado. 

3. Atender com tecnologia apropriada, as necessidades da clientela. 
4. Estimular a participação dos clientes diabéticos na associação dos diabéticos de 

Itabuna e no CADI; 
5. Estabelecer convênios que permitam a distribuição de medicamentos e kits 

para  a determinação da glicosúria à clientela carente. 
6. Reduzir o índice de hospitalização. 
7. Acompanhar o diabético através de consultas médicas e de enfermagem, 

supervisionando e reciclando as informações percebidas pelos pacientes. 



8. Buscar os diabéticos insulinodependentes ausentes no programa, através da 
visita domiciliar. 

9. Interagir a equipe de saúde, através de uma integração na assistência conjunta 
ao paciente. 

10. Intensificar a relação UESC / ASDITA / CADI 
 

Coordenação: Maria do Rosário Andrade Barreto Ferreira    

 Roseanne Montargil Rocha  
 


