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DESMISTIFICANDO A DIABETES MELLITUS 

 Diabetes Mellitus tipo 1, termo tipo 1 indica destruição da célula beta que 

eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração 

de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte. A destruição das células 

beta é geralmente causada por processo autoimune, que pode se detectado por auto 

anticorpos circulantes. Em menor proporção, a causa da destruição das células beta é 

desconhecida (tipo 1 idiopático).O desenvolvimento do diabetes tipo 1 pode ocorrer de 

forma rapidamente progressiva, principalmente, em crianças e adolescentes (pico de 

incidência entre 10 e 14 anos), ou de forma lentamente progressiva, geralmente em adultos. 

Esse último tipo de diabetes, embora assemelhando-se clinicamente ao diabetes tipo 1 

autoimune, muitas vezes é erroneamente classificado como tipo 2 pelo seu aparecimento 

tardio (BRASIL, 2006). A partir deste tema serão desenvolvidas oficina com participação 

da família da criança ou adolescente portador de Diabetes Mellitus tipo 1. Visando a 

compreensão da doença e a família com: o vinculo fundamental, o desenvolvimento de uma 

vida ativa e saudável realizando oficinas com linguagem clara e de fácil acesso sobre os 

temas abordados em conjunto com os demais BEX e com a docente extensionista. 

Palavras Chaves: diabetes mellitus tipo 1; enfermagem; educação. 
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DESMISTIFICANDO A DIABETES MELLITUS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

REALIZADA NO PROGRAMA GERAL DE EXTENSÃO DA PUC-CAMPINAS 

DEMYSTIFYING DIABETES MELLITUS: EXPERIENCE REPORT HELD IN 

GENERAL PROGRAMME PUC-CAMPINAS EXTENSION 

 

Jaqueline Batista Pedrosa* 

Carmen Elisa Villalobos Tapia** 

 

RESUMO 

Este relato descreve, a partir do Programa de Extensão da PUC-Campinas, a experiência de 

realização de atendimento a todos os portadores de DM1(Diabetes Mellitus 1) e seus 

familiares no Ambulatório de Endocrinologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro. O 

relato se propõe a socializar informações sobre o projeto proposto, quanto às referências 

utilizadas, as atividades desenvolvidas (cronograma proposto) e seu desenvolvimento, bem 

como realizar analise quantitativa dos resultados obtidos com o projeto contribuído para o 

conhecimento dos portadores atendidos. Trata-se de um projeto finalizado, com inicio em 

abril de 2015 a novembro de 2015.  
 

Descritores: Educação em Saúde; Diabetes Mellitus tipo 1; Estratégias  

ABSTRAC 

 

This report describes , from the Outreach Program at PUC -Campinas , the experience of 

realization of care to all patients with type 1 diabetes ( Diabetes Mellitus 1 ) and their families 

in Endocrinology Clinic of the Hospital Celso Pierro . The report is to socialize information 

about the proposed project, as the references used , the activities (proposed schedule ) and its 

development as well as perform quantitative analysis of results from the project contributed to 

the knowledge of treated patients . This is a finished project , starting in April 2015 to 

November 2015. 

 
Keywords: Health Education; Diabetes Mellitus Type 1; Strategies 

RESUMEN 

Este informe describe, a partir del  Programa de Extensión de la PUC-Campinas, la 

realización de la experiencia em um  servicio de atendimento com las personas con diabetes 

tipo 1 y sus familias en el ambulatório de Endocrinología del Hospital y Maternidade  Celso 

Pierro. El informe es socializar la información sobre el proyecto presentado, las referencias 

utilizadas, las actividades y el desarrollo de cada uma ,( segundo el cronograma propuesto) así 

como realizar un análisis cuantitativo de los resultados del proyecto, que  contribuyó al 

conocimiento de diabetes mellitus tipo 1 de los pacientes que participarón. 

 

Palabras clave: Educación para la Salud; Diabetes Mellitus Tipo 1; Estratégia 
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INTRODUÇÃO 
 

 Pontifícia Universidade Católica de Campinas, de acordo com sua vocação de 

universidade confessional e a partir de valores ético-cristãos e considerando as características 

socioculturais da realidade, pretende produzir, enriquecer e disseminar  o conhecimento, 

contribuindo com a construção de uma sociedade justa e solidária, através da 

indissociabilidade  de ensino, pesquisa e extensão. 

         A Extensão é a prática universitária que se oferece à comunidade mediante diálogo 

mantido com a sociedade, em que a universidade contribui com o que é desenvolvido em seu 

interior, isto é, o conhecimento, na solução dos desafios apresentados pelos grupos humanos. 

Suas ações alicerçam-se nas prioridades da região de abrangência do Hospital e Maternidade 

Celso Pierro, da PUC-Campinas em primeiro lugar, seguidas daquelas existentes no Estado de 

São Paulo e no país. Entre elas, o Diabetes Mellitus, doença crônica que vem aumentando 

diariamente em decorrência do sedentarismo, hábitos alimentares, ou pela não aderência ao 

tratamento dos próprios portadores, e fundamentalmente a falta de orientações básicas 

oferecidas pelos por profissionais de saúde.  

         O Brasil vem enfrentando importantes transformações em seu padrão de mortalidade e 

morbidade, como consequência dos processos de transição epidemiológicas, demográficas e 

nutricionais. (MALTA; MOURA; SILVA JÚNIOR, 2013). 

 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) consistem o maior problema global 

de saúde, sendo relacionada com o elevado número, de mortes prematuras, perda de qualidade 

de vida, limitações e incapacidade. Levando diversos impactos econômicos, tanto para 

família, comunidade quanto a sociedade em geral. As doenças de maior impacto para a saúde 

pública são: as doenças cardiovasculares, o câncer, particularmente o cérvico-uterino e o de 

mama em mulheres e de estômago e pulmão nos homens, a Diabetes Mellitus, e as Doenças 

Respiratórias Crônicas. (OMS a, 2009). 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (2009) o termo “diabetes mellitus” (DM) 

refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por 

hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes 

de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. A Diabetes Mellitus, é causa de 5% de todas 
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as mortes globais por ano. E 80% das pessoas que vivem com diabetes estão em países de 

baixo ou médio desenvolvimento. As mortes por diabetes aumentarão em mais de 50% nos 

próximos 10 anos se medidas urgentes não forem tomadas.  DM tipo 1: cerca de 600.000 

portadores (estimado) e DM tipo 2: 7.290.748 de portadores.  

 De acordo com o Ministério da Saúde os tipos de diabetes mais frequentes são o 

diabetes tipo 1, conhecido como diabetes juvenil, que compreende cerca de 10% do total de 

casos. Segundo a Organização Mundial da saúde (2009), as mortes por diabetes aumentarão 

em mais de 50% nos próximos 10 anos se medidas urgentes não forem tomadas.  DM tipo 1: 

cerca de 600.000 portadores (estimado) e DM tipo 2: 7.290.748 de portadores por idade. 

 A escolha desta temática para o projeto de extensão, parte da ideia que as DCNT 

representam um dos principais desafios de saúde para o desenvolvimento global nas próximas 

décadas. Ameaçam a qualidade de vida de milhões de pessoas, representam o maior custo 

para os sistemas de saúde de todo o mundo com grande impacto econômico para os 

portadores de diabetes mellitus, suas famílias e a sociedade em geral, especialmente os de 

baixa e as complicações diabéticas têm tomado o cenário das morbidades e das mortalidades, 

como internações hospitalares por longos períodos, retinopatia, que posteriormente leva a 

cegueira, nefropatia, que leva insuficiência renal terminal, neuropatia, que aumenta os casos 

de pés diabéticos, consequentemente a amputações de membros inferiores e/ou problemas 

cardiocirculatórios. 

 Extensão universitária tem como premissas: ser uma credencial de excelência, pois as 

Universidades conseguem repassar a comunidade externa, em forma de serviços ou 

ensinamentos, o conhecimento acumulado em todas as áreas; prestar assistência a população; 

cobrir universo significativamente maior que os cursos formais de graduação e pós-

graduação; democratizar o saber acadêmico, através de propostas e estudos estratégicos; situar 

nos campos de serviços e nos de natureza cultural, questões estratégicas ou pesquisa e defesa 

da cidadania; induzir os docentes a tomarem conhecimento das expectativas da sociedade, 

para conciliar, na pesquisa, o rigor metodológico e a relevância social; caracterizar o perfil da 

Universidade, entendida como instituição a serviço da coletividade. (RODRIGUES, 

OLIVEIRA, ROBAZZI, apud MARCOVITCH, 1993).  

 A educação para o autogerenciamento da doença ou a educação em pode ser visto 

como um programa de intervenções estruturadas para fornecer ao indivíduo conhecimentos, 
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atitudes e habilidades necessárias para: o desempenho do autogerenciamento dos cuidados da 

doença no controle das crises (hipoglicemia; hiperglicemia) e para a mudança de 

comportamento, especialmente, dentro das áreas de nutrição e atividade física. (TORRES, 

PEREIRA e ALEXANDRE, 2011). 

OBJETIVOS 

  Como objetivo partimos do principio em desenvolver atividades educativas, junto aos 

portadores de Diabetes Mellitus tipo 1 e seus familiares no ambulatório de endocrinologia do 

Hospital e Maternidade Celso Pierro (HMCP), no que tange ao autocuidado do indivíduo 

diabético, aos esclarecimentos sobre a compreensão da doença e à adesão às prescrições 

médicas.  

As ações desenvolvidas provêm do projeto de extensão – PROEXT, com o plano da discente 

extensionista “DESMISTIFICANDO A DIABETES MELLITUS” vinculado com o Plano de 

Trabalho na docente extensionista: “EDUCAÇÃO EM SAÚDE A PORTADORES DE 

DIABETES MELLITUS”. No qual estão vinculados à Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, campus II CCV-Centro de Ciências da Vida – SP, sendo desenvolvido pela 

discente do curso de bacharelado em enfermagem da referida instituição, junto a docente.

METODOLOGIA 

 Trata-se de um relatório de natureza qualitativa e descritiva, do tipo relato de 

experiência. As atividades desenvolvidas com os diabéticos e seus familiares foram realizados 

através de oficinas na sala de espera do Ambulatório de Endocrinologia. No qual foi 

desenvolvido a partir de vivência acadêmica na sala de espera no Ambulatório de 

Endocrinologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro Campinas – SP. O projeto iniciou em 

setembro de 2014 no qual foram realizadas 10 oficinas que se encontram descrito no relatório 

final de 2014. 

     O projeto foi realizado quinzenalmente, com reuniões para elaboração das atividades todo 

inicio da semana, a realização dos atendimentos nas quartas-feiras, reuniões para discutir 

casos reforçando com os achados na literatura no final da semana. Foi realizado encontro com 

os coordenadores do Ambulatório de Endocrinologia apresentando a proposta que estende as 

etapas de consulta médicas, no qual foi aceita de imediato com agradecimento informal pela 

interação interdisciplinar para educar todos os pacientes atendidos na unidade. 
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 O número de participantes envolvidos em cada oficina dependeu do numero de 

consultas agendadas. (em uma media foram de 20 participantes por oficina). Como estratégias 

utilizadas foram: exposição oral, desenhos, vídeos ilustrativos, dinâmica na sala de espera 

com jogos educativos, demonstrações lúdicas sobre a técnica correta de aplicação, troca de 

experiências entre os participantes. 
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RESULTADOS 

 A prática da experiência proporcionou aos acadêmicos extensionistas 

aprimoramento do saber e a lapidação do exercício da educação em saúde ao portador de 

diabetes no ambulatório de endocrinologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro da 

PUC-Campinas.. Desta forma, a vivência foi articulada  em  14 oficinas, com total de 140 

portadores atendidos. O grupo de pessoas com DM tipo 1, do presente estudo, caracterizou-

se de crianças, adolescente e adultos com idade de 06 á 33 anos de idade e gestante. Os 

temas abordados durantes o projeto foram: O que é diabetes; Aplicação correta de Insulina; 

Hipoglicemia/ Hiperglicemia; Alimentação; Atividade Física; Complicações e Exame dos 

pés. 

 Na 1º oficina abordamos sobre o que é diabetes trabalhamos com vídeos educativos 

sobre a diabetes tipo 1, demostrando como conviver com diabetes e  que acontece com o 

organismo. E os pontos principais para o melhor controle do diabetes como: Alimentação, 

Atividade Fisica, Medicacação E Monitorização. Na 2º oficina de aplicação de insulina 

solicitamos para as crianças que se encontrava demostrar como elas aplicavam e a partir das 

técnicas delas nos íamos explicando a maneira correta sempre enfatizando o porquê daquela 

maneira. Demostramos a aplicação correta utilizando bonecos e seringas. 3º oficina 

realizamos uma aula de como saber diferenciar as insulinas, os locais de aplicações e o 

rodizio que deve ser realizado e o porquê faze-lo; Descarte de seringas e agulhas (Manejo 

do descarte); Armazenamento correto e transporte da insulina. 4º oficina de Hipoglicemia 

foi realizada atividade lúdica com imagens demostrando o que é hipoglicemia no qual foi 

realizada dinâmica para enfatizar como se identifica e as medidas de imediatos necessárias 

para controlar os casos. 5º oficina o tema foi hiperglicemia, no qual foi realizada atividade 

lúdica com imagens demostrando e dinâmica para enfatizar como se identifica e as medidas 

de imediatos necessárias para controlar os casos. 6º oficina trabalhou com as porções de 

alimentos que devem ser consumidas diariamente. Levamos talheres para demostrar 

medidas que devem ser utilizados nas refeições.  Foram demostrados a importância do 

carboidrato para o organismo, a proteína e as fibras e como fazer refeições balanceando-se. 

7º oficina alimentação foi através de aula didática com utilização de imagens de alimentos 
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consumidos diariamente nas residências e 3 pratos (vermelho, verde e amarelo) 

representando qual alimento que “podem’ ser consumido , os que “podem porém com 

moderação” e os alimentos que “devem ser evitados”. Ao longo da atividade os portadores 

demostravam seus pratos no café da manhã, no almoço e no jantar com as imagens 

correspondentes e ao final realizávamos uma reflexão se aqueles alimentos estavam de 

acordo com o recomendado para uma alimentação saudável. 8 º oficina à abordagem em 

atividade física foi utilizada como método de qualidade de vida e controle da doença, 

trabalhando com grupos de três pessoas para melhor abordagem do tema, ensinando 

alongamentos para as crianças juntamente com seus pais para enfatizar importância do 

estilo saudável para toda família; Incentivando a importância de atividade física 

diariamente em casa e na escola; 9º Oficina trabalhamos com o cuidado necessário a ser 

tomados antes, durante e após as atividades físicas como alimentação sempre presente no 

momento em que for realizar à atividade; atenção aos sintomas de hipoglicemia e como 

agir; importância de ter comunicação com a escola em que a criança estuda. 10º oficina 

orientamos sobre as complicações de retinopatia com apresentação das complicações 

futuras da Diabetes Mellitus quando não controlada, com imagens ilustrativas das 

complicações no corpo humano. Informamos sobre os exames de rotina de deve ser 

realizado. 11º oficina orientamos sobre as complicações de nefropatia com apresentação 

das complicações futuras da Diabetes Mellitus quando não controlada, com imagens 

ilustrativas das complicações no corpo humano. Levamos de forma lúdica dois potes 

coletor de urina, conteúdo agua com corante amarelo e outro laranja com espumas para 

simular urina, nesses coletores foi enfatizado a diferença da urina demostrando presença de 

proteína na urina (coletor laranja com espuma), como uns dois primeiros sinais de 

complicação renal pelo irregularidade do controle. 12º oficina explicou-se  a complicação 

de neuropatias com imagens de amputações e feridas, a fim de sensibilizar sobre os 

cuidados essenciais que se deve tomar diariamente ao longo da vida. 13º oficina realizamos 

na sala de espera uma atividade com os portadores de diabetes tipo 1 e seus familiares, o 

tema abordado foi “Orientação quanto a alimentação e mitos e verdades sobre o 

tratamento” a estratégia utilizada foi o jogo de mito e verdade com as seguintes perguntas: 
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Diabetes é contagioso?; verdade Canela ajuda a controlar a diabetes?; Diabético pode 

consumir mel, açúcar mascavo e caldo de cana sem problemas?; Alguns alimentos ajudam 

a controlar os níveis de glicose no sangue auxiliando o tratamento do diabetes?; A 

aplicação de insulina causa dependência química?; Deve-se substituir o açúcar dos 

alimentos por adoçante?; Dá para evitar a insulina se você não ingere carboidratos?; Não é 

permitido ingerir bebidas alcoólicas?; Quem tem diabetes deve fazer somente exercícios 

leves?; Estresse ajuda a descontrolar o diabetes? Mito ou verdade. Na última oficina de 

exame dos pés foi realizado teatro com simulação de uma consulta de enfermagem ao 

portador de diabetes recebendo orientações sobre os cuidados com os pés, foi demostrado 

todos os cuidados a serem realizados diariamente mostrando medidas que se possa utilizar 

em domicilio sem o auxilio do profissional, criando assim uma autonomia e sensibilização 

do mesmo pelo cuidado. 

 No inicio de cada oficina foi elaborado uma pré-avaliação com perguntas diretas 

sobre: “o que é diabetes?”; “Porque se toma Insulina?”; “o que é hiperglicemia ou 

hipoglicemia e o que faz quanto sente os sintomas?”; “o que diabético pode comer?”; 

“atividade física ajuda o diabético?”; “sem tratamento adequado oque pode ocorrer?”; “os 

exames dos pés são necessários?”. As perguntas serviram para delimitar o conhecimento, 

aderência ao tratamento adequada. 

  No primeiro critério de avaliação foi observado o conhecimento, cujos resultados 

demostram que no aspecto sobre a patologia 65% dos portadores têm o conhecimento, em 

seguida a aplicação de insulina 97% compreende o porquê é necessário a utilização, 

hiperglicemia e hipoglicemia 85% têm o conhecimento dos sintomas e sabem diferenciar e 

agir frente a complicação, na alimentação 98% têm o conhecimento da importância da 

alimentação adequada, na atividade física 93%  reconhece a importância, nas complicações 

61% sabem dos riscos futuros caso não adere o tratamento e os exames dos pés 36% 

conhecem a necessidade do exame. No segundo critério a adesão dos portadores tem um 

grande impacto na qualidade de vida futura, como resultados foram observados, a correta 

adesão a prescrição de insulina foram de 96% dos portadores, nos sintomas de 

hiperglicemia e hipoglicemia 99% reconhece os sintomas e realizam a conduta correta,  no 
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aspecto alimentação e atividade física 42% têm a adesão adequada, no aspecto do estilo 

saudável para evitar complicações 55% realizam exames periódicos e por ultimo o exame 

do pé somente 14% já realizaram o exame. Como visualizamos no Gráfico 1. 

Gráfico 1. Pré – avaliação do conhecimento antes das oficinas apresentadas segundo cada tema dado no 

projeto de extensão no Ambulatório de Endocrinologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro do município 

de Campinas/SP, abril à nov. de 2015.  

 

 A primeira abordagem mostrou como seria o modo de trabalhar. No decorrer das 

oficinas foram observados que os portadores como menor faixa etária têm maior 

conscientização sobre tudo oque envolve o diabético desde o que significa a doença até a 

adesão correta ao tratamento, os pais que se encontravam demostravam grande interesse e 

compreensão sobre as perguntas dirigidas.  

 Após essa pré-avaliação realizamos as oficinas que foram ministradas com 

diferentes instrumentos para melhor compreensão dos portadores. Ao final de cada oficina 

foi realizada avaliação da compreensão de dos portadores. No qual eram realizadas por 

meio de figuras ondem os mesmo identificavam a situação se estava correta ou incorreta, 
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juntamente com perguntas diretas sobre o que tinha sido abordado. Cujo resultado se 

encontra no Quadro 2. 

Gráfico 2. Entendimento quanto á compreensão das oficinas apresentadas segundo cada tema dado no projeto 

de extensão no Ambulatório de Endocrinologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro do município de 

Campinas/SP, abril à nov. de 2015.  

 A oficina dos sintomas de Hiper e Hipoglicemia representa o maior numero de 

compreensão com 95%, levando em consideração que na pré-avaliação mostrou ser o 

assunto de maior entendimento. As complicações apresentou o menor índice de 

compreensão com 60% acreditamos que muitos dos portadores se restringem ao se falar dos 

futuros problemas que podem a vir apresentar caso não adere á qualidade de vida.  

 As dificuldades que o diabético enfrenta em lidar com diversos desafios ao longo da 

vida faz com que a necessidade de uma educação em saúde constante seja de extrema 

necessidade diminuindo as frustações, quebrando paradigma, duvidas e até mesmo 

confortando sobre aspectos que mediante as diversas alterações de comportamento, estilo 

de vida, amadurecimento e autonomia faz com o aprendizado seja constante facilitando 

uma adesão terapêutica continua.  
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 Como avaliação de satisfação utilizamos caricaturas representados características 

“adorei”, “gostei” e “não gostei”. Instrumento de avaliação em Anexo. 

 Os resultados mostram que a maioria do publico considera que adoraram a 

apresentação realizada (85%) um número importante para reflexão sobre futuras 

apresentações realizadas considerando a eficácia da abordagem efetuada. Para 15% do 

publico, anotaram que gostaram da atividade enfatizando que deseja oficina com outros 

temas. Avaliação no Gráfico 3.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Porcentagem de satisfação com as oficinas administradas ao longo do projeto de extensão no 

Ambulatório de Endocrinologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro do município de Campinas/SP, abril 

à nov. de 2015. 

 

 Ao longo do projeto foi demostrado pela equipe satisfação por com avaliação 

informal, agradecendo nosso desempenho no projeto, com reflexo em todo o trabalho da 

equipe repercutindo na melhora da compreensão dos portadores com seu tratamento. 

 Como bolsista extensionista do projeto ao longo do semestre o meu compromisso 

foi sempre para com a temática, com o publico alvo e com o projeto. Sendo centrada para o 

meu desempenho profissional e o meu sucesso como educadora, no quadro especifico 

aprofundando em uma doença crônica cuja epidemiologia vem aumentando, levando a ter 

uma abertura de horizontes sobre temáticas relativas que acomete o portador de diabete tipo 

1. Criando condições de vinculo estabelecido com os portadores de diabete na sala de 

espera (vinculo com a família e as crianças portadoras) em todo o meu processo de 
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aprendizado. Neste âmbito, considero que fiz tudo o que estava ao meu alcance, no 

contexto de todas as orientações que enformam este projeto. Considero ainda que a relação 

que promovi junto com o meu publico alvo foi a mais adequada e foi a condição essencial 

para o meu desenvolvimento educativo, levando a obter a minha autonomia profissional 

relativo aos questionamentos realizados pelos mesmos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com fim do projeto podemos tecer algumas considerações, entre elas, as ações 

educativas apresentam-se como a melhor maneira de conscientizar a pessoa com DM sobre 

a importância da melhora dos hábitos diários e do seu próprio cuidado. É um momento no 

qual indivíduo e profissionais de saúde discutem todas as informações acerca da doença e 

do tratamento. Acreditamos que órgãos públicos de saúde precisam dar uma atenção 

especial para o portador de diabetes, pois as falas que ouvimos ao longo do ano foram de 

extrema gratidão, não somente dos portadores, mas também dos profissionais que atuam no 

ambulatório de endocrinologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro, pois reconhecem 

que o diabetes é uma doença crônica que se for bem tratada, e os portadores bem 

orientados, a qualidade de vida pode melhorar de forma significativa. A vinculação do 

projeto com o Ambulatório de Endocrinologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro 

possibilitou o trabalho conjunto com os demais profissionais de saúde integrados ao mesmo 

núcleo. Essa integração ultrapassou os limites da diversidade dos trabalhos individuais e 

permitiu a execução de trabalhos coletivos como a orientação em saúde antes da consulta 

médica, que possibilitou uma consulta integral. 
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ANEXOS: 

AUTO AVALIAÇÃO: 

A partir das nossas oficinas no projeto, ora apresentado, e através das avaliações diárias 

percebemos a satisfação dos portadores e familiares com os temas apresentados, a 

compreensão dos portadores foi positivo, verificado através do número expressivo de 

portadores que acertaram as perguntas realizadas ao final de cada atividade e somente um 

baixo número respondeu de maneira incorreta. A participação de todos que se encontravam 

no Ambulatório foi expressamente significativa para a criação de vinculo com todos os 

membros do projeto facilitando na comunicação e interação sobre os temas apresentados. 

Ao longo das atividades foram solicitados novos temas no qual será apresentado ao longo 
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deste semestre. Podemos perceber que os portadores têm a conhecimento do tratamento, 

porém, os mesmos não tem consciência dos agravos quando não realizado o tratamento 

adequado.  

AVALIAÇÃO DOCENTE 

O presente projeto contou com o apoio irrestrito da acadêmica bolsista extensionista, que 

participou da construção e posteriormente da execução de todo o projeto, além das reuniões 

de planejamento junto aos coordenadores do ambulatório de endocrinologia da PUC-

Campinas. Os alunos bolsistas apresentaram autotomia, responsabilidade e condução ética 

das ações educativas de forma brilhante. O lidar com os portadores de diabetes foi de uma 

riqueza ímpar, ao perceberem a importância das ações educativas, como pilar de 

sustentação do tratamento destes indivíduos. Na reunião de avaliação com os bolsistas 

notamos o desenvolvimento da capacidade de dialogar, de criar, de expor ideias novas. 

Entretanto, o mais relevante dos avanços acima expostos, foi à oportunidade do convívio 

com os portadores de diabetes e suas dúvidas, indivíduos que apresentam tantas 

dificuldades na adesão ao tratamento, fundamentalmente pela falta de conscientização do 

agravo desta doença. E finalmente, ao executar a presente proposta de trabalho a docente e 

as acadêmicas extensionistas tiveram a oportunidade de atuar em um contexto diferente, 

provocando algumas mudanças de entendimento do diabetes aos portadores desta condição. 

Acreditarmos que as ações desenvolvidas e o vinculo com os diabéticos, influenciarão de 

forma positiva em sua formação indo de acordo com a missão e os princípios que norteiam 

a PUC Campinas.   

ANEXO 

COMPROVANTES DAS REUNIÕES 
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CRONOGRAMA DO PROJETO 2014 E 2015 

 

Atividades 

 

Período de Execução 

 

Situação 

Apropriação do tema por meio de 

leitura de textos sobre o tema 

Educação em Diabetes Mellitus. 

Sexta feiras (à distância) das 

13 às 17 horas do mês 

setembro de 2014 

 

Realizado 

 

Atendimento individual no 

ambulatório de endocrinologia do 

HMCP da PUC-Campinas 

Quintas feiras do mês do 

mês de setembro de 2014 no 

período da tarde. 

Ocasionalmente 

orientação 

individualizada 

segunda a 

necessidade. 

Oficinas com os portadores de 

Diabetes Mellitus frequentadores do 

ambulatório de endocrinologia do 

HMCP da PUC-Campinas. 

As quintas feiras das 13 às 

17horas nos meses de 

setembro a dezembro de 

2014. 

 

Realizado (10 

Oficinas) 

Preparo do caderno de orientações e 

das oficinas. 

Segundas e Quartas (No 

Nupex, ou à distância) das 

13 às 17 horas. 

 

Realizado 

Reuniões Semanais com o docente 

extensionista. 

Segundas feiras as 11 às 14 

horas de setembro a 

dezembro de 2014. 

Realizado (15 

reuniões) 

Participação no Encontro Anual de 

Extensão da PUC de Campinas e/ou 

em eventos de âmbito Nacional, 

Regional ou Local. 

 

 

2º semestre de 2014 

 

Presente 

Relatório Final de Avaliação Dezembro de 2014 Realizado 
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CRONOGRAMA DAS OFICINAS APRESENTAÇÃO DOS TEMAS 

 

Atividades 

 

Período de Execução 

 

Situação 

 

Apropriação do tema por meio de leitura 

de textos sobre o tema Educação em 

Diabetes Mellitus. 

 

Sexta feiras (à distância) 

das 13 às 17 horas do mês 

Abril a Novembro de 2015 

 

Realizado 

 

Atendimento individual no ambulatório de 

endocrinologia do HMCP da PUC-

Campinas 

 

Quartas feiras no período  

de abril a novembro de 

2015. 

 

Realizado 

 

Oficinas com os portadores de Diabetes 

Mellitus frequentadores do ambulatório de 

endocrinologia do HMCP da PUC-

Campinas. 

 

As Quartas das 13 às 

17horas meses de abril a 

novembro de 2015. 

 

Realizado 

(14 Oficinas) 

 

Preparo do caderno de orientações e das 

oficinas. 

 

Segundas e Quartas (No 

Nupex, ou à distância) das 

13 às 17 horas. 

 

Realizado 

 

Reuniões Semanais com o docente 

extensionista. 

 

Segundas feiras as 11 às 14 

horas de abril a novembro 

de 2015. 

 

Realizado 

(20 reuniões) 

 

Participação no Encontro Anual de 

Extensão da PUC de Campinas e/ou em 

eventos de âmbito Nacional, Regional ou 

Local. 

 

2º semestre de 2015. 
 

Presente 

Relatório Final de Avaliação Dezembro de 2015. Realizado 
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CRONOGRAMA DAS OFICINAS 2015 

 

 Data das oficinas Oficina realizada 

1° Oficina 29/04/2015.  “O que é diabetes’’ 

2° Oficina 13/05/2015. Aplicação de Insulina  

3° Oficina 27/05/2015. Descarte; Armazenamento; Tipo de Insulina; 

Local de aplicação e Rodizio.  

4° Oficina 10/06/2015. O que é Hipoglicemia 

5° Oficina 24/06/2015. O que é Hiperglicemia 

6° Oficina 05/08/2015 Alimentações: Porções adequadas e tipos de 

alimentos. 

7° Oficina 19/08/2015 Alimentação como os portadores comem e o 

que. 

8° Oficina 02/09/2015 Atividade Física: Alongamento. 

9° Oficina 16/09/2015 Cuidados ao se fazer atividade Física.  

10° Oficina 30/09/2015. Complicações: Retinopatia 

11º Oficina 14/10/2015. Complicações: Nefropatia 

12º Oficina 28/10/2015 Complicações: Neuropatia 

13º Oficina 11/11/2015. Mitos e verdade sobre alimentação 

14º Oficina 18/11/2015. Exame dos pés 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS. (COMPROVANTES ANEXOS). 

 

 III Congresso Paulista de Extensão Universitária – COPEX / I Congresso de 

Extensão Universitária da UFABC 2015. 

  XIII Congresso Latino-Americano de Extensão Universitária. 
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 20º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. 

 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem.  

 5º Encontro Anual de Extensão Universitária 2015. 

 

 

 

FOTOS DOS EVENTOS E OFICINAS 

 

 

 

 

PDF Editor



 

 
 

* Acadêmica extensionista do 8° Período da Faculdade de Enfermagem do Centro de Ciências da Vida da 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas-SP. 

** Professora Doutora extensionista  da Faculdade de Enfermagem do Centro de Ciências Vida da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas-SP. 

 

 

 

 

  

PDF Editor



 

 
 

* Acadêmica extensionista do 8° Período da Faculdade de Enfermagem do Centro de Ciências da Vida da 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas-SP. 

** Professora Doutora extensionista  da Faculdade de Enfermagem do Centro de Ciências Vida da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas-SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF Editor



 

 
 

* Acadêmica extensionista do 8° Período da Faculdade de Enfermagem do Centro de Ciências da Vida da Pontifícia Universidade Católica de Campinas-SP. 
** Professora Doutora extensionista  da Faculdade de Enfermagem do Centro de Ciências Vida da Pontifícia Universidade Católica de Campinas-SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF Editor



 

 
 

* Acadêmica extensionista do 8° Período da Faculdade de Enfermagem do Centro de Ciências da Vida da Pontifícia Universidade Católica de Campinas-SP. 
** Professora Doutora extensionista  da Faculdade de Enfermagem do Centro de Ciências Vida da Pontifícia Universidade Católica de Campinas-SP. 

 

 PDF Editor



 

 
 

* Acadêmica extensionista do 8° Período da Faculdade de Enfermagem do Centro de Ciências da Vida da Pontifícia Universidade Católica de Campinas-SP. 
** Professora Doutora extensionista  da Faculdade de Enfermagem do Centro de Ciências Vida da Pontifícia Universidade Católica de Campinas-SP. 

 

 

PDF Editor


