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Introdução: Reflexão sobre os direitos relacionados à pacientes com diabetes mellitus, e a 

distribuição de recursos públicos na área da saúde, que garante o acesso da população a serviços 

de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento da política de atenção básica e atenção especializada. A justificativa 

para escolha deste tema, parte da ideia que a diabetes mellitus tem aumentado muito o número 

de casos, levando muitas vezes a internações hospitalares, tornando-se um motivo para 

preocupação da saúde pública.  Objetivo: O desenvolvimento deste trabalho teve como 

reflexão a importância da adesão de medicamentos e tratamentos gratuitos na rede pública de 

saúde, visando à importância da equidade na saúde pública. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão bibliográfica, análises da literatura, artigos acadêmicos e sites, com o objetivo de relatar 

a importância dos princípios doutrinários no SUS, sobre a vida de usuários com diabetes 

mellitus, destacando-se a equidade como principal argumento.  Resultados: Foi possível 

constatar que apesar da distribuição de recursos e de ser um direito adquirido, nem todos 

conseguem acesso, e é pouco trabalhada a prevenção da doença. Conclusão: Concluiu-se com 

esse trabalho que as políticas públicas elaboradas para o controle da diabetes estão crescendo, 

podendo se perceber que o Ministério da Saúde possui políticas bem elaboradas para esta 

finalidade. Com tudo isto, o trabalho de enfermagem deve ser pensado em prevenção e 

promoção de saúde, e não apenas em diagnóstico e tratamento, mas também estratégias que 

possam trazer melhores condições de vida para portadores da doença. 
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