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ATIVIDADE EDUCATIVA COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
SOBRE DIABETES MELLITUS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Érica Cardoso Ribeiro1, Francisca Tamiris Pereira de Souza2, Rosane
Shirley Saraiva de Lima3.
INTRODUÇÃO: A busca ativa de novos casos de doenças, torna-se um forte
aliado para a Estratégia de Saúde da Família, tendo o Agente Comunitário de
Saúde um papel de fundamental importância já que ele lida diretamente e
constantemente com a comunidade do território adscrito de atuação da equipe,
além de possuir o conhecimento das crenças e cultura local, bem como dos
problemas sociais e de saúde da população. Sendo assim, a capacitação destes
profissionais sobre o diabetes mellitus, que assim como a hipertensão torna-se
um grande problema de saúde pública, e com seu diagnóstico precoce, tem-se
grandes chances de reduzir danos para a população não só para diagnosticar
doença, como também para identificar áreas de riscos e prevenir a incidência de
novos casos em sua área. Objetivou-se relatar a vivência de uma atividade
educativa realizada com Agentes Comunitários de Saúde sobre Diabetes
Mellitus. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a partir
de uma atividade educativa de capacitação de Agentes Comunitárias de Saúde
de uma Unidade Básica de Saúde, por acadêmicos de enfermagem da
Universidade Regional do Cariri, durante as atividades práticas da disciplina de
saúde coletiva II em outubro de 2018. A ação teve como cenário a Unidade
Básica de São Miguel, localizada na cidade de Crato, Ceará e foi realizado em
um encontro de duas horas, no turno da manhã, com a participação de quatro
ACS. A capacitação teve como objetivos: identificar o nível de conhecimento dos
agentes comunitários de saúde frente a temática trabalhada, e ampliá-los para o
rastreamento de possíveis casos de diabete mellitus em suas micro áreas. Na
primeira etapa, onde em formato de roda de conversa os profissionais
dinamicamente recebiam afirmativas referente ao assunto abordado, dentre
estas, havia frases indicando: conceito, transmissão, fatores de riscos e
tratamento. Seguindo uma ordem cronológica os profissionais respondiam e
reconstruíam saberes sobre a diabetes mellitus, a vivência em campo
possibilitou aos agentes uma visão crítica aliada à conhecimentos prévios, tendo
em vista que alguns eram portadores da doença, ou possuíam familiares
próximos. Os agentes comunitários de saúde reafirmaram a importância de uma
capacitação contínua, tendo em vista que o reconhecimento dos sinais e
sintomas podem vir mascarados, e os fatores de risco são estratégias que
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podem ser usadas para o diagnóstico precoce, diminuindo o aparecimento de
novos casos, ou evitando as complicações da doença.
Agente comunitário de saúde. Diabetes Mellitus. Promoção da saúde.

