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Introdução: Diabete Mellitus (DM) é um problema de saúde pública que vem aumentando sua 

importância pela sua crescente prevalência no impacto da mortalidade e dos problemas de saúde 

que afetam a qualidade de vida dos seus portadores. Favorecendo a educação em saúde para a 

integralidade e a qualidade do cuidado à saúde. Objetivo: Compreender o processo de educação 

em saúde ao usuário portador de Diabetes Mellitus, na atenção primaria como ferramenta de 

promoção em saúde para evitar hospitalizações e óbitos por complicações cardiovasculares e 

cerebrovasculares. Método: Estudo de revisão integrativa realizado nas bases de dados 

LILACS, SciELO, no período abril/maio de 2016, usando os descritores: Diabetes, 

Autocuidado, Enfermagem e utilizando o conector booleano And. Foram encontrados 146 

artigos, a exclusão dos estudos ocorreu aos que não enfocavam a temática saúde em educação 

em portadores de diabetes mellitus na ênfase da enfermagem e após selecionados artigos 

publicados nos últimos 10 anos, obtendo-se 6 artigos na amostra final. Resultados: O 

desenvolvimento de atividades de educação em saúde realizadas por enfermeiros tem papel 

fundamental no processo de cuidado (SILVA et al, 2009). Reconhecer a importância da 

educação em saúde ao portador de DM no desenvolvimento da promoção do autocuidado e da 

responsabilidade do paciente sobre decisões relacionadas à saúde. Tendo como retorno a 

redução de custos, um controle metabólico e precatar complicações tardias. Conclusões: A 

educação em saúde para os portadores de DM deve ser elaborada em toda a equipe de saúde, 

através de uma educação permanente e encontros educativos. A implementação da assistência 

deverá ocorrer de acordo com as necessidades e grau de risco da pessoa e da sua capacidade de 

adesão e motivação para o autocuidado. Os profissionais devem atuar como agente facilitador 

e mobilizador nas ações de educação em saúde para uma melhor qualidade de vida. 
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