CONTROLE INADEQUADO DE INSUMOS PELOS PORTADORES DE
DIABETES
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O diabetes Mellitus é uma doença crônica caracterizada pelo comprometimento
do metabolismo da glicose. Com o intuito de melhorar a qualidade e os
procedimentos no serviço prestado aos pacientes portadores de diabetes
mellitus, no que se refere a entrega de glicofitas, realizou-se um projeto de
intervenção durante o Estágio Curricular Supervisionado II do 8º período do
curso de Enfermagem do Centro Universitário Autônomo do Brasil em uma
Unidade de Saúde de Curitiba-PR, com o objetivo de verificar se a entrega das
glicofitas atende as necessidades dos pacientes abrangidos pela unidade e
sensibilizar a equipe de enfermagem quanto a importância da orientação aos
pacientes no ato da entrega das fitas. Durante o mês de agosto de 2017,
verificou-se que o procedimento de entrega das fitas atende a maioria da
população que necessita das mesmas, porém uma parcela da população
cadastrada não faz a retirada das fitas de maneira adequada. Os pacientes
cadastrados na unidade de saúde, totalizam 168 pessoas no período
pesquisado, 136 pacientes fizeram a retirada das fitas e 32 pacientes não
fizeram a retirada do material. O problema central do não comparecimento
destes 32 pacientes na Unidade de Saúde é que as fitas que sobram em um
mês, faltam em outro e o paciente que não as retirou necessita de um
recadastramento para que possa ter acesso as fitas novamente, gerando falta
de acompanhamento dos diabéticos e retrabalho para a equipe. Diante dos
dados observados propõe-se medidas que diminuam a abstenção dos
pacientes na retirada das fitas. Dentre elas, a sensibilização da equipe quanto
a orientação dos pacientes, prestando-lhes informações que irão motivá-los a
todos os meses efetuarem a retirada. O método utilizado foi a elaboração de
um calendário indicando as datas que os pacientes devem comparecer na
Unidade de Saúde para retirarem as fitas, reuniões com os pacientes e com a
equipe para que se tenha maior abrangência das informações prestadas. Até o
momento foi realizada uma reunião com os funcionários da unidade para
esclarecer a importância de prestar as informações aos pacientes. Não há
outras considerações até o momento pois o projeto ainda está em andamento
de acordo com o cronograma de estágio. Os demais resultados serão
apresentados posteriormente. Conclui-se que para se obter um resultado
satisfatório na entrega das fitas, serão necessárias mudanças que envolvam os
funcionários da unidade de saúde e os pacientes que utilizam o material.
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