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O Diabetes é uma doença crônica que exige que o portador tome várias decisões diárias de autogestão e realize 

atividades complexas de cuidados. A educação e o apoio à autogestão do Diabetes (DSME / S) fornecem a base para 

ajudar as pessoas com Diabetes a navegar nessas decisões e atividades e tem demonstrado melhorar os resultados de 

saúde (1-7). A educação para a autogestão do Diabetes (DSME) é o processo de facilitar o conhecimento, habilidade e 

experiências necessárias para o autocuidado do Diabetes. O suporte de autogestão do Diabetes (DSMS) refere-se ao 

apoio que é necessário para implementar e manter habilidades e comportamentos de enfrentamento necessários para 

auto-gerir de forma contínua. Embora diferentes membros da equipe de saúde e da comunidade possam contribuir para 

esse processo, é importante que os profissionais de saúde e seus ambientes de prática tenham os recursos e um processo 

de encaminhamento sistemático para garantir que os pacientes com DM2 recebem DSME e DSMS de forma consistente. 

O DSME inicial é tipicamente fornecido por um profissional de saúde, enquanto o apoio contínuo pode ser fornecido por 

pessoal dentro de uma prática e uma variedade de recursos baseados na comunidade. Os programas de DSME/S são 

projetados para abordar as crenças de saúde do paciente, necessidades culturais, conhecimento atual, limitações físicas, 

preocupações emocionais, apoio familiar, situação financeira, história médica, alfabetização em saúde e outros fatores 

que influenciam a capacidade de cada pessoa para os desafios da autogestão. 

É a posição da Associação Americana de Diabetes (ADA) que todos os indivíduos com Diabetes recebem DSME/S no 

diagnóstico e conforme necessário em seguida. Esta declaração de posição enfoca as necessidades específicas de 

indivíduos com DM2. As necessidades serão semelhantes às de pessoas com outros tipos de Diabetes (Diabetes tipo 1, 

Pré-Diabetes e DM Gestacional); Entretanto, a pesquisa e os exemplos referidos neste artigo centram-se na DM2. Os 

objetivos da declaração de posição são, em última instância, melhorar a experiência dos pacientes de cuidados e 

educação, melhorar a saúde dos indivíduos e das populações e reduzir os custos de cuidados de saúde per capita 

associados ao Diabetes. O uso do algoritmo de educação sobre Diabetes apresentado nesta declaração de posição define 

quando, o quê e como o DSME/S deve ser fornecido para adultos com DM2. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1 - Definições-chave 
 
DSME 

• O processo contínuo de facilitar o conhecimento, habilidade e habilidade necessários para o autocuidado do Diabetes. 

• Este processo incorpora as necessidades, objetivos e experiências de vida da pessoa com Diabetes ou Pré-Diabetes e é 
guiado por pesquisa. 

• Os objetivos gerais da DSME são apoiar a tomada de decisão informada, comportamentos de autocuidado, resolução de 
problemas e colaboração ativa com a equipe de saúde e para melhorar os resultados clínicos, estado de saúde e qualidade 
de vida. 

Nota: CMS usa o termo "treinamento" em vez de "educação" ao definir o benefício reembolsável (DSMT); Os autores desta declaração 
de posição usar no termo "educação" (DSME) como refletido nas Normas Nacionais. No contexto deste artigo, os termos têm o 
mesmo significado.  
DSMS em curso 

• Atividades que ajudam a pessoa com Diabetes a implementar e manter os comportamentos necessários para gerenciar sua 
condição em um continuamente. 

• O tipo de apoio oferecido pode ser comportamental, educacional, psicossocial ou clínico. 
Cuidados centrados no paciente 

• Prestar cuidados que respeitem e respondam às preferências, necessidades e valores individuais do doente e garantam que 
os valores dos doentes orientam. 

Tomada de decisão compartilhada 

• Considerar as perspectivas e prioridades dos pacientes e apresentar opções e informações para que os pacientes possam 
participar mais ativamente nos cuidados. A tomada de decisão compartilhada é um componente chave do atendimento 
centrado no paciente e tem demonstrado melhorar os resultados clínicos, psicossociais e comportamentais. 

Distúrbios relacionados com o Diabetes 

• Refere-se às respostas emocionais negativas (esmagadas, sem esperança e indefesas) e ao fardo percebido relacionado ao 
Diabetes. 

CDE 

• Um profissional de saúde que tenha completado um número mínimo de horas na prática clínica do Diabetes, aprovou o 
exame administrado pelo Conselho Nacional de Certificação para Educadores de Diabetes (CBDE), e tem responsabilidades 
que incluem o fornecimento direto de educação sobre Diabetes. 

BC-ADM 

• Um profissional de saúde que tenha completado um número mínimo de horas em gestão avançada de Diabetes, possui um 
diploma de pós-graduação, Passou pelo exame de certificação BC-ADM (administrado pela AADE) e tem responsabilidades 
de maior complexidade na tomada de decisões relacionados com a gestão do Diabetes e educação. 

 

BENEFÍCIOS ASSOCIADOS A DSME / S 

A DSME/S demonstrou ser rentável, reduzindo as admissões hospitalares e as readmissões, bem como os custos 

estimados de cuidados de saúde ao longo da vida, relacionados com um menor risco de complicações. Dado que o custo 

do Diabetes nos Estados Unidos em 2012 foi de 245 bilhões de dólares, o DSME/S oferece uma oportunidade para 

diminuir esses custos. Foi projetado que um em cada três indivíduos com DM2 até 2050. O sistema de saúde dos Estados 

Unidos não será capaz de pagar os custos dos cuidados, a menos que as taxas de incidência e as complicações 

relacionadas ao Diabetes sejam reduzidas. 

DSME/S melhora a hemoglobina glicada A1c (HbA1c) em até 1% em pessoas com DM2. Além desta importante redução, a 

DSME tem um efeito positivo sobre outros aspectos clínicos, psicossociais e comportamentais do Diabetes. DSME/S é 

relatado para reduzir o aparecimento e / ou o avanço das complicações do Diabetes, para melhorar a qualidade de vida e 

comportamentos de estilo de vida, como ter um padrão alimentar mais saudável e participar, para aumentar a auto 

eficácia e o empoeiramento, aumentar o enfrentamento saudável e diminuir a presença de sofrimento relacionado ao 

Diabetes e depressão. Essas melhorias claramente reafirmam a importância e o benefício do valor agregado da DSME. 

Além disso, melhores resultados têm se mostrado associados à quantidade de tempo gasto com um educador em 

Diabetes. 

 Esta declaração de posição arma as equipes de saúde com as informações necessárias para entender melhor o processo 

educacional e as expectativas para DSME e DSMS e sua integração nos cuidados de rotina. O objetivo final do processo é 



um paciente mais engajado e informado. Recomenda-se que todos os prestadores de cuidados de saúde e / ou sistemas 

desenvolvam processos para garantir que todos os pacientes com DM2 recebem serviços DSME/S e assegurem que os 

recursos adequados estão disponíveis nas respectivas comunidades para apoiar esses serviços. 

 

FORNECENDO EDUCAÇÃO E APOIO AO DIABETES 

Historicamente, o DSME/S foi fornecido através de um programa formal onde pacientes e familiares participam de um 

serviço de atendimento ambulatorial conduzido em um hospital / centro de saúde. Em consonância com a evolução dos 

sistemas de prestação de cuidados de saúde e na satisfação das necessidades dos cuidados primários, o DSME/S está 

agora a ser incorporado às práticas de consultório, clínicas médicas e organizações de cuidados responsáveis. Recebendo 

DSME/S em alternativas e convenientes, tais como centros de saúde comunitários e farmácias, e através de programas 

baseados em tecnologia está se tornando mais disponível e oferece maior acesso. 

Independentemente do cenário, a comunicação das informações e habilidades de apoio necessárias para promover o 

enfrentamento efetivo e a autogestão necessárias para o dia-a-dia com Diabetes requerem uma abordagem 

personalizada e abrangente. A entrega efetiva envolve especialistas em cuidados educacionais, clínicos, psicossociais e de 

Diabetes comportamental. Uma comunicação clara e uma colaboração eficaz entre a equipe de saúde que inclui um 

provedor, um educador e uma pessoa com Diabetes são fundamentais para garantir que as metas sejam claras, que o 

progresso para as metas esteja sendo feito e que as intervenções apropriadas (Educacionais, psicossociais, médicas e / ou 

comportamentais). Uma abordagem do DSME/S centrada no paciente no momento do diagnóstico fornece a base para as 

necessidades atuais e futuras. O DSME/S em andamento pode ajudar a pessoa a superar barreiras e a lidar com as 

demandas contínuas, a fim de facilitar mudanças durante o curso do tratamento e transições de vida.  

Tabela 2 - Padrões Nacionais para Padrões DSME/S: 
1. Estrutura interna. A estrutura organizacional ou sistema que suporta a educação de autogestão; Necessárias para a 
sustentabilidade e Autogestão de educação e apoio. 
2. Entrada externa. Assegura que os provedores de DSME buscarão a entrada de partes interessadas externas e peritos para 
promover a qualidade do programa. 
3. Acesso. Um sistema de assegurar a reavaliação periódica da população ou comunidade que recebe educação de autogestão para 
assegurar que sejam identificadas as barreiras à educação. 
4. Coordenação do programa. A designação de um indivíduo com a responsabilidade de coordenar todos os aspectos da educação de 
autogestão (mesmo se essa pessoa seja o instrutor solo). 
5. Pessoal de instrução. Identifica quem pode participar na entrega da educação de autogestão, reconhecendo o conjunto de 
habilidades únicas de todas as potencialidades fornecedoras de educação de autogestão. 
6. Currículo. Um conjunto de diretrizes escritas, incluindo tópicos, métodos e ferramentas para facilitar a educação de todas as 
pessoas com Diabetes; Exatamente o que é ensinado será baseado nas necessidades, preferências e prontidão do paciente. 
7. Individualização. O (s) instrutor (s) avaliará o paciente para determinar um plano individual de educação e apoio focado na 
mudança de comportamento. 
8. Apoio contínuo. Um plano de acompanhamento para apoio contínuo será desenvolvido pelo paciente e instrutor; Comunicação 
entre a equipe, objetivos, resultados e necessidades contínuas é essencial. 
9. Progresso do participante. Medição contínua da auto eficácia do doente e sucesso na autogestão e realização dos objetivos; feito 
para continuamente avaliar o suporte necessário. 
10. Melhoria da qualidade. Incorporação de sistemas para procurar continuamente maneiras de avaliar a eficácia do DSME/S e 
identificar áreas para melhoria. 
Adaptado com permissão de Haas et al. (35). 
 

 

 

 

 



 

Diabetes Auto-gestão Educação e Apoio para Adultos com Diabetes Tipo 2: Algoritmo de Cuidado 

ADA Standards of Medical Care em Diabetes recomenda que todos os pacientes sejam avaliados e 

encaminhados para: 

Nutrição 
Dietista registrado para a terapia de 

nutrição médica 

 

Educação 

Educação e apoio à auto-gestão do 
Diabetes 

 

Saúde Emocional 
Profissional de Saúde mental 

 

Quatro momentos críticos para avaliar, prover e ajustar a educação e apoio de auto-gestão do Diabetes 

1 
No diagnóstico 

2 
Avaliação anual da educação, 

nutrição e necessidades 
emocionais 

3 
Quando novos fatores de 

complicação influenciam a 
autogestão 

4 
Quando ocorrem transições no 

atendimento 

Quando o prestador de cuidados primários ou o especialista devem considerar o encaminhamento: 

- Recém-diagnosticado. Todos 
os indivíduos recentemente 
diagnosticados com DM2 devem 
receber DSME / S 
- Assegurar que tanto a nutrição 
e saúde emocional sejam 
adequadamente abordados pelo 
educador ou fazer referências 
separadas 

- Revisão de conhecimentos, 
habilidades e comportamentos 
- Diabetes de longa data com 
uma educação prévia limitada 
- Mudança na medicação, 
atividade ou ingestão 
nutricional. 
- HbA1c fora do alvo 
- Manter resultados positivos 
para a saúde 
- Hipoglicemia inexplicada ou 
hiperglicemia 
- Planejamento de gravidez ou 
gravidez 
- Apoio para atingir e manter o 
comportamento chave 
- Peso ou outras preocupações 
nutricionais 
- Novas situações de vida e 
demandas concorrentes 

Alteração em: 
- Condições de saúde, tais como 
doença renal e acidente 
vascular cerebral, necessidade 
de esteroides ou complicado 
regime de medicação 
- Limitações físicas como 
deficiência visual, problemas de 
destreza, restrições de 
movimento 
- Fatores emocionais como 
ansiedade e depressão clínica 
- Necessidades básicas de vida, 
como acesso a alimentos, 
limitações financeiras 

Alteração em: 
- Situação de vida, como 
internação ou reabilitação ou 
agora vivendo sozinha 
- Equipe de assistência médica 
- Cobertura de seguro que 
resulta em mudança de 
tratamento 
- Alterações relacionadas à 
idade que afetam a cognição, o 
autocuidado, etc. 

Figura 1 - DSME e algoritmo DSMS de cuidado. 

 

REEMBOLSO, NORMAS NACIONAIS E REFERÊNCIA 

O reembolso para DSME/S está disponível nos Centros de Serviços de Medicare e Medicaid (CMS) e muitos pagadores 

privados. O aconselhamento específico para a disciplina, como a terapia nutricional (MNT) fornecida por nutricionista 

registrado, administração de medicamentos por farmacêuticos e aconselhamento psicossocial oferecido por profissionais 

de saúde mental, também é reembolsado por meio da CMS e / ou de terceiros. 

Para serem elegíveis para o reembolso DSME / S, os programas DSME/S devem ser reconhecidos ou acreditados por uma 

organização nacional de acreditação (NAO) designada pela CMS. Atualmente, os NAOs são a ADA ea Associação 

Americana de Educadores de Diabetes (AADE). Ambos os órgãos avaliam a qualidade dos programas utilizando os 

critérios estabelecidos pelas Normas Nacionais para DSME/S. Atualmente, a CMS reembolsa 10 horas de programa de 

educação inicial sobre Diabetes e 2 horas em cada ano subsequente. As remessas para DSME/S devem ser feitas por um 

profissional de saúde e incluem indicadores especificados, como tipo de Diabetes, plano de tratamento e razão para 

encaminhamento. Formulários com informações necessárias para o reembolso estão disponíveis no site da ADA (http: // 



professional.Diabetes.org / Recognition.aspx? Typ515 & cid593574) eo site da AADE (http://www.Diabeteseducator.org/export/sites/aade/ _resources / 

pdf / general / Diabetes_Services_Order_Form_v4.pdf). 

De acordo com os Padrões Nacionais para DSME / S, pelo menos um instrutor responsável por projetar e planejar o 

DSME/S deve ser um enfermeiro, nutricionista, farmacêutico ou outro profissional de saúde treinado ou credenciado 

(CDE) ou profissional de saúde com certificação de Certificação do Conselho de Administração de Diabetes Avançada (BC-

ADM) que atende a requisitos específicos de competência e educação continuada. Esta pessoa é considerada o instrutor 

primário. Outros podem contribuir para o DSME e fornecer apoio com treinamento e supervisão adequados. 

Trabalhadores de saúde comunitários treinados, gerentes de cuidados baseados na prática, colegas e outras pessoas de 

apoio (por exemplo, familiares, assistentes sociais e conselheiros de saúde mental) têm o papel a ajudar a sustentar os 

benefícios obtidos com o DSME. Esses recursos / pessoal podem ser especialmente úteis em áreas com populações 

diversas e servir como navegadores culturais nos sistemas de cuidados de saúde e como ligações para a comunidade. 

Como uma alternativa ao encaminhamento para um programa formal de DSME / S, as equipes de saúde podem explorar 

parcerias com Educadores dentro de sua comunidade ou assumem a responsabilidade de fornecer e / ou coordenar 

algumas ou todas as necessidades de educação e suporte de Diabetes do paciente. Embora esta abordagem requer 

conhecimento, tempo e recursos para efetivamente fornecer educação, ela oferece uma oportunidade única de alcançar 

os pacientes no ponto de atendimento. Esta declaração de posição e os Padrões Nacionais para DSME/S são projetados 

para servir como um recurso para a equipe de cuidados de saúde. Embora o reembolso dos serviços de educação seja um 

pouco limitado, os benefícios financeiros podem ser realizados quando um programa baseado em of fi ce contribui para 

melhorar os processos práticos e a obtenção de resultados pelos pacientes que podem influenciar medidas de qualidade 

obrigatória. 

ALGORITMO DE EDUCAÇÃO EM DIABETES 

O algoritmo de educação para o Diabetes fornece uma representação visual baseada em evidências de quando identificar 

e encaminhar indivíduos com DM2 para DSME/S (figuras também estão disponíveis como um conjunto de slides em 

professional.Diabetes.org/dsmeslides ). O algoritmo define quatro momentos críticos para a entrega e informações-chave 

sobre as habilidades de autogestão que são necessárias em cada um desses períodos críticos. O algoritmo de educação 

para o Diabetes pode ser usado por sistemas de saúde, equipes ou times, bem como por indivíduos com Diabetes, para 

orientar quando e como se referir e entregar / receber educação sobre Diabetes. 

 

Princípios Orientadores e Cuidados Centrados no Paciente  

O algoritmo baseia-se em cinco princípios e representa como o DSME/S deve ser fornecido através do envolvimento do 

paciente, compartilhamento de informações, apoio psicossocial e comportamental, integração com outras terapias e 

cuidados coordenados. Associados a cada princípio são elementos-chave que oferecem sugestões específicas sobre 

interações com o paciente e tópicos a serem abordados em encontros clínicos e educacionais relacionados ao Diabetes. 

Ajudar as pessoas com Diabetes a aprender e aplicar conhecimentos, habilidades e estratégias comportamentais, de 

resolução de problemas e de enfrentamento exige um delicado equilíbrio de muitos fatores. Há uma interação entre o 

indivíduo e o contexto em que ele vive, como status clínico, cultura, valores, família e ambiente social e comunitário. Os 

comportamentos envolvidos no DSME/S são dinâmicos e multidimensionais. Numa abordagem centrada no doente, a 

colaboração e a comunicação eficaz são consideradas a via para o envolvimento do doente. Esta abordagem inclui extrair 

emoções, percepções e conhecimento através da escuta ativa e reflexiva; Fazendo perguntas abertas; Explorar ainda o 

desejo de aprender ou mudar; E apoiando a auto eficácia. Através dessa abordagem, os pacientes são mais capazes de 

explorar opções, escolher seu próprio curso de ação e se sentir habilitados a tomar decisões informadas de autogestão. A 

Tabela 4 fornece uma lista de questões de avaliação centradas no paciente que podem ser usadas no diagnóstico e em 

outros encontros para orientar o processo de educação e apoio contínuo. 

 



 

Algoritmo de Educação e Apoio ao Diabetes: Etapas da Ação 

Quatro momentos críticos para avaliar, prover e ajustar a educação e apoio de autogestão do Diabetes 

Nos diagnósticos. Avaliação anual da educação, 

nutrição e necessidades 

emocionais. 

Quando novos fatores de 

complicação influenciam a 

autogestão. 

Quando ocorrem transições no 

atendimento. 

Prestador de cuidados primários / endocrinologista / equipe de cuidados clínicos: areas de foco e etapas de ação 

- Responda às perguntas e forneça apoio 

emocional em relação ao diagnóstico. 

- Fornecer uma visão geral dos objetivos 

do tratamento e do tratamento. 

- Ensinar habilidades de sobrevivência 

para atender às necessidades imediatas 

(uso seguro de medicação, tratamento 

com hipoglicemia se necessário, 

introdução de diretrizes alimentares). 

- Identificar e discutir recursos para 

educação e apoio contínuo 

- Fazer referência para DSME / S e MNT 

 

- Acesse todas as áreas de 

autogestão. 

- Analisar resolução de problemas  

- Identificar os pontos fortes e os 

desafios da vida com Diabetes 

- Identificar a presença de fatores que 

afetam o autocontrole do Diabetes e 

atingir metas de tratamento e 

comportamentais. 

- Discutir o efeito das complicações e 

dos sucessos com o tratamento e a 

gestão do utilizador 

- Desenvolver plano de transição 

de Diabetes. 

- Comunicar plano de transição 

para novos membros da equipe 

de cuidados de saúde. 

- Estabelecer um 

acompanhamento regular do 

DSME/S. 

 

Educação sobre Diabetes: áreas de foco e etapas de ação 
Avaliar influências culturais, crenças de 
saúde, conhecimentos atuais, limitações 
físicas, apoio familiar, situação financeira, 
história médica, alfabetização para 
determinar o conteúdo a fornecer e 
como: 
- Medicação - opções, ação, titulação, 
efeitos colaterais. 
- Monitorar a glicose no sangue - quando 
testar, interpretar e administrar o padrão 
de glicose para feedback. 
- Atividade física - segurança, objetivos 
em curto prazo vs. longo prazo / 
recomendações. 
 - Prevenção, detecção e tratamento de 
complicações agudas e crônicas. 
 - Nutrição - plano de alimentação, 
planejamento de refeições, compra de 
alimentos, preparação de refeições, 
Porção de alimentos. 
- Redução de riscos - cessação do 
tabagismo, cuidados com os pés. 
- Desenvolvimento de estratégias 
pessoais para abordar questões e 
preocupações psicossociais. 
- Desenvolver estratégias pessoais para 
promover a mudança de saúde e 
comportamentos. 

- Rever e reforçar os objetivos do 
tratamento e as necessidades de 
autogestão. 
- Enfatizar a prevenção de 
complicações e promover a 
qualidade de vida. 
- Discutir como adaptar o 
tratamento do Diabetes e o 
autogerenciamento às novas 
situações de vida e às demandas 
concorrentes. 
- Apoiar esforços para sustentar 
mudanças de comportamento 
iniciais e lidar com a carga contínua 
de Diabetes. 

- Fornecer apoio para a prestação de 
autocuidado habilidades em um 
esforço para atrasar o progresso da 
doença e prevenir novas 
complicações. 
- Fornecer suporte emocional para 
sofrimento e depressão relacionados 
ao Diabetes. 
- Desenvolver e apoiar estratégias 
pessoais para mudanças de 
comportamento e enfrentamento 
saudável. 
- Desenvolver estratégias pessoais 
para acomodar as limitações físicas 
ou sensoriais, adaptando-se a novas 
demandas de autogestão e 
promovendo mudanças na saúde e 
no comportamento. 

- Identificar as adaptações 
necessárias na autogestão do 
Diabetes. 
- Fornecer apoio para habilidades 
independentes de autogestão e 
auto eficácia. 
- Nível de identidade de outro 
significativo Envolvimento e 
facilitar educação e apoio. 
- Ajudar a enfrentar desafios que 
afetam o nível usual de atividade, 
capacidade de saúde e 
sentimentos de bem-estar. 
- Maximizar a qualidade de vida e 
o apoio emocional para o 
paciente (e familiares). 
- Fornecer educação para outros 
agora Envolvidos em cuidados. 
- Estabelecer planos de 
comunicação e 
acompanhamento com o 
provedor à família e outros. 

Figura 2 - Conteúdo para DSME e DSMS em quatro momentos críticos. 

 

 

 



 

TEMPOS CRÍTICOS PARA FORNECER EDUCAÇÃO E APOIO AO DIABETES  

Há quatro momentos críticos para avaliar, DSME/S: 1) com um Novo diagnóstico de DM2; 2) anualmente para a 

manutenção da saúde e prevenção de complicações; 3) quando novos fatores complicadores influenciam a autogestão; 4) 

quando ocorrem transições no cuidado.  

Embora quatro oportunidades relacionadas ao tempo sejam listadas, é importante reconhecer que o DM2 é uma 

condição crônica e situações podem surgir a qualquer momento que exigem atenção às necessidades de autogestão. 

Considerando que as necessidades dos pacientes são contínuas, essas quatro vezes críticas exigem avaliação e, se 

necessário, intensificam a reeducação, o planejamento e o suporte da autogestão. 

Os Comportamentos de Autocuidado da AADE7 fornecem uma estrutura para identificar tópicos a serem incluídos em 

cada momento: comer saudável, ser ativo, monitorar, tomar medicação, resolver problemas, reduzir riscos e agir de 

forma saudável. O conteúdo educativo listado não pretende ser abrangente, pois as necessidades específicas dependerão 

do paciente. No entanto, esses tópicos podem orientar a avaliação e plano educacional. A maestria de habilidades e 

comportamentos requer prática e experiência. Muitas vezes, uma série de visitas contínuas de educação e apoio é 

necessária para proporcionar o tempo necessário ao paciente para praticar novas habilidades e comportamentos e 

formar hábitos que apoiem os objetivos de autogestão. 

1. Novo Diagnóstico de Diabetes 

O diagnóstico de Diabetes é, muitas vezes, excessivo. A resposta emocional ao diagnóstico pode ser um obstáculo 

significativo para a educação e autogestão. 

A educação no diagnóstico deve concentrar-se nas preocupações com a segurança (algumas referem-se a isto como 

educação de nível de sobrevivência) e "o que eu preciso fazer quando saio do hospital ou do consultório". Iniciar o 

processo de lidar com o diagnóstico e incorporar Autogestão na vida diária. Um educador de Diabetes ou alguém da 

equipe de cuidados deve trabalhar em estreita colaboração com o indivíduo e seus familiares para responder a perguntas 

imediatas, abordar preocupações iniciais e fornecer apoio e encaminhamentos Recursos necessários. 

No diagnóstico, mensagens importantes devem ser comunicadas que incluem o reconhecimento de que todos os tipos de 

Diabetes precisam ser levados a sério, as complicações não são inevitáveis e uma série de respostas emocionais são 

comuns. Os educadores também devem enfatizar a importância de envolver os membros da família e/ou outros na 

educação e apoio contínuos. O doente deve compreender que o tratamento irá mudar ao longo do tempo. 

Como o Diabetes Mellitus tipo 2 progride e as mudanças na terapia não significam que o paciente falhou. Finalmente, o 

Diabetes Mellitus tipo 2 é em grande parte autogerenciado e DSME e DSMS envolvem tentativa e erro. A tarefa de auto-

gestão não é fácil, mas vale o esforço. 

Outros tópicos de educação sobre Diabetes que normalmente são cobertos durante as visitas no momento do diagnóstico 

são alvos de tratamento, preocupações psicossociais, estratégias de mudança de comportamento (por exemplo, definição 

de metas autodirigidas), tomar medicamentos, comprar alimentos, planejar refeições, , Atividade física, verificação da 

glicemia e uso de resultados para o manejo de padrões. 

No diagnóstico do DM2, a educação precisa ser adaptada ao indivíduo e ao seu plano de tratamento. No mínimo, os 

planos de terapia nutricional e atividade física precisam ser abordados. Com base nas recomendações de medicação e 

monitoramento do paciente, temas como identificação e tratamento de hipoglicemia, interpretação dos resultados de 

glicose, redução de risco, etc., pode ser necessário considerar. Os pacientes são apoiados quando os planos de educação 

pessoal e de autogestão são desenvolvidos em colaboração com os pacientes e seu provedor de atenção primária. 

Dependendo das qualificações do educador de Diabetes ou membro do pessoal que facilite essas etapas, podem ser 

necessárias referências adicionais a um nutricionista para MNT, provedor de saúde mental ou outro especialista. 



Indivíduos que necessitam de insulina devem receber educação adicional para que o regime insulínico possa ser 

coordenado com o padrão alimentar e os hábitos de atividade física do paciente. Os pacientes que se apresentam no 

momento do diagnóstico com complicações relacionadas à Diabetes ou outros problemas de saúde podem precisar de 

educação adicional ou priorizada para atender a necessidades específicas. 

Quadro 3 - Princípios orientadores e elementos-chave da DSME/S inicial e em curso (45,58,81) 
Noivado. Fornecer DSME/S e cuidados que refletem a vida da pessoa, preferências, prioridades, cultura, experiências e capacidade. 

• Solicitar e responder a perguntas 

• Foco nas decisões, razões para as decisões e resultados 

• Pergunte sobre pontos fortes e desafios 

• Use a tomada de decisão compartilhada e os princípios de cuidados centrados no paciente para guiar cada visita 

• Envolver o paciente em um diálogo sobre os sucessos, preocupações e lutas atuais de autogestão 

• Envolver o paciente em um diálogo sobre terapia e mudanças no tratamento 

• Permanecer "solução neutra" e apoiar a (s) solução (ões) de identificação do (s) paciente 

• Fornecer apoio e educação à família do paciente e ao cuidador 
Compartilhamento de informações. Determinar o que o paciente precisa para tomar decisões sobre auto-gestão diária. 

• Discutir que a DSME/S é uma parte importante e essencial da gestão do Diabetes 

• Descrever que o DSME/S é necessário durante todo o ciclo de vida e está em um contínuo de preDiabetes, Diabetes recentemente 
diagnosticado, saúde acompanhamento, complicações precoces e tardias do Diabetes e transições nos cuidados relacionados a mudanças 
no estado de saúde e mudanças de vida 

• Evite ser didático 

• Fornecer informações de "necessidade de saber" e evitar fornecer a enciclopédia sobre Diabetes 

• Rever que o tratamento com Diabetes mude ao longo do tempo 

• Fornecer informações ao paciente usando os elementos-chave descritos acima 

• Aproveite os "momentos de aprendizado" para fornecer informações específicas sobre os cuidados e tratamento do paciente 

• Avaliar as necessidades do paciente / família DSME/S para os aspectos comportamentais e psicossociais da tomada de decisão informada 
Suporte psicossocial e comportamental. Abordar os aspectos psicossociais e comportamentais da Diabetes. 

• Avaliar e tratar preocupações emocionais e psicossociais, tais como aflição e depressão relacionadas com Diabetes 

• Ter presente que a angústia relacionada ao Diabetes e uma gama de emoções são comuns e que o estresse pode aumentar os níveis de 
glicemia e pressão arterial 

• Discutir que a auto-gestão do Diabetes é um desafio, mas vale a pena o esforço 

• Apoiar a auto-eficácia ea auto-confiança nas decisões e capacidades de auto-gestão 

• Apoiar a ação do paciente para identificar problemas de autogestão e desenvolver estratégias para solucionar esses problemas, incluindo a 
auto-seleção 

Definição de objetivos comportamentais 

• Note que leva cerca de 2-8 meses para mudar um hábito / aprender / aplicar comportamento 

• Orientar a pessoa coo um todo 

•  Incluir membros da família e / ou sistema de apoio no processo de apoio educacional e contínuo 

•  Consulte recursos da comunidade, online e outros  

• Integração com outras terapias. Assegurar a integração e referências com e para outras terapias. 

•  Garantir o acesso ao MNT em curso 

• Recomende referências adicionais como necessárias para terapia comportamental, administração de medicação, fisioterapia, etc. 

• Abordar fatores que limitam a aplicação das atividades de auto-gestão do Diabetes 

• Defender o acesso fácil aos programas de serviços sociais que atendem necessidades básicas de vida e recursos financeiros 

• Identificar os recursos e serviços que suportam a implementação de terapias nos serviços de saúde e nos contextos comunitários 
Coordenação de cuidados através de cuidados especializados, cuidados baseados em instalações e organizações comunitárias.  

• Assegurar a colaboração e a coordenação com Tratamento. 

• Compreender as metas de tratamento do profissional de cuidados primários e do especialista 

• Fornecer uma visão geral do DSME/S aos fornecedores de referência 

• Siga os protocolos de ajuste da medicação ou faça a recomendação necessária ao médico da atenção primária 

• Corresponde-se com o provedor de referência sobre o plano de educação, o progresso em direção aos objetivos do tratamento e precisam 
coordenar educação e apoio de toda a equipe clínica; Garantir documentação no registro de saúde 

• Assegurar a prestação de cuidados culturalmente apropriados 

• Usar apoio de decisão baseado em evidências 

• Utilizar dados de desempenho para identificar oportunidades de melhoria 

 

Tabela 4 - Exemplo de perguntas para orientar uma avaliação centrada no paciente 

• Como o Diabetes afeta sua vida diária e de sua família? 

•  Quais perguntas você tem? 

• Qual é a parte mais difícil neste momento sobre seu Diabetes, causando-lhe a maior preocupação ou o que é mais 
preocupante para você sobre seu Diabetes? 

• Como podemos ajudá-lo melhor? 

• O que você está fazendo ou pode fazer para controlar melhor seu Diabetes? 

 



 

 

2. Avaliação Anual da Educação, Nutrição e Necessidades Emocionais A equipe de saúde e outros 

A equipe de saúde e outras pessoas podem ajudar a promover a adoção e a manutenção de novas tarefas de manejo do 

Diabetes, contudo sustentar esses comportamentos é frequentemente difícil. Assim, avaliações anuais de conhecimentos, 

habilidades e comportamentos são necessários para aqueles que atingem os objetivos, bem como para aqueles que não o 

fazem. 

Recomenda-se a realização de visitas anuais para a educação em Diabetes, a fim de avaliar todas as áreas de autogestão, 

analisar a mudança de comportamento, estratégias de enfrentamento e habilidades de resolução de problemas, 

identificar os pontos fortes e os desafios da vida com Diabetes e fazer ajustes na terapia. O prestador de cuidados 

primários ou a equipe clínica podem conduzir esta revisão e referir-se a um programa de DSME / S, conforme indicado. 

Podem ser necessárias visitas mais frequentes ao DSME/S quando o doente inicia uma nova medicação para diabéticos ou 

sofre de hipoglicemia ou hiperglicemia não explicada, as metas não estão sendo atendidas, os indicadores clínicos estão 

piorando, e há uma necessidade de prover um planejamento pré-conceitual. Importante, o educador é encarregado da 

comunicação e revisão do plano. 

Os membros da família são um recurso subutilizado para apoio contínuo e muitas vezes lutam com a melhor forma de 

fornecer essa ajuda. A inclusão de membros da família no processo DSME/S pelo menos uma vez por ano pode ajudar a 

facilitar seu envolvimento positivo. 

Uma vez que o paciente já experimentou viver com Diabetes, é importante começar cada visita de manutenção 

perguntando ao paciente sobre os sucessos que ele teve e quaisquer preocupações, lutas e questões. O foco de cada 

sessão deve ser sobre as decisões dos pacientes e sobre as escolhas que o paciente fez, por que o paciente fez essas 

escolhas e se essas decisões estão ajudando o paciente a atingir suas metas não na percepção de aderência às 

recomendações. Em vez disso, é importante que paciente/família determinem suas metas clínicas, psicossociais e 

comportamentais e criem planos de ação realistas para alcançar essas metas. Através da tomada de decisão 

compartilhada, o plano é ajustado conforme necessário em colaboração com o paciente. Para ajudar a reforçar os planos 

feitos durante a visita e apoiar a autogestão contínua, o paciente deve ser perguntado no final de uma visita para 

"ensinar" o que foi discutido durante a sessão e identificar um comportamento específico para atingir ou priorizar. 

 

3. Complicações Relacionadas com o Diabetes e Outros Fatores Influenciando a Autogestão 

A identificação das complicações ou outros fatores do paciente que podem influenciar a autogestão devem ser 

considerados um indicador crítico para a educação de diabéticos que requer atenção imediata e recursos adequados. 

Durante o atendimento médico de rotina, o provedor pode identificar fatores que influenciam o tratamento e o plano de 

autogestão associado. Esses fatores podem incluir a capacidade do paciente para gerenciar e lidar com complicações do 

Diabetes, outras condições de saúde, medicamentos, limitações físicas, necessidades emocionais e necessidades básicas 

de vida. Esses fatores podem ser identificados no início do Diabetes ou podem surgir a qualquer momento. Tais fatores de 

paciente influenciam os aspectos clínicos, psicossociais e comportamentais da atenção ao Diabetes. 

O diagnóstico de condições de saúde adicionais e a necessidade potencial de medicamentos adicionais podem complicar 

a autogestão do paciente. A educação sobre Diabetes pode abordar a integração de várias condições médicas em 

cuidados gerais, com foco na manutenção ou ajuste apropriado da medicação, plano de alimentação e níveis de atividade 

física para maximizar resultados e qualidade de vida. Além da introdução de novas habilidades de autocuidado, o 

enfrentamento efetivo, definido como atitude positiva em relação à Diabetes e à autogestão, relacionamentos positivos 



com os outros e qualidade de vida, pode ser abordado no DSME/S. Suporte emocional adicional e focalizado pode ser 

necessário para ansiedade, estresse e distúrbio e / ou depressão relacionados ao Diabetes. 

As condições de saúde relacionadas ao Diabetes podem causar limitações físicas, como deficiência visual, problemas de 

destreza e restrições de atividade física. Educadores de Diabetes podem ajudar os pacientes a gerenciar limitações 

através da educação e vários recursos de apoio. Por exemplo, os educadores podem ajudar os pacientes a ter acesso a 

medidores de glicose de grande formato ou falantes que beneficiam aqueles com deficiências visuais e auxiliares 

especializados para usuários de insulina que podem ajudar aqueles com limitações visuais e / ou de destreza. 

Fatores psicossociais e emocionais têm muitos contribuintes e incluem distúrbios relacionados ao Diabetes, stress à vida, 

ansiedade e depressão. De fato, esses fatores são muitas vezes considerados complicações do Diabetes. O distúrbio 

relacionado ao Diabetes é particularmente comum, com taxas de prevalência de 18% a 35% e uma incidência de 18 meses 

de 38% a 48%. 

Tem um maior impacto nos resultados comportamentais e metabólicos do que a depressão. A angústia relacionada ao 

Diabetes é responsiva à intervenção, incluindo o DSME/S e a atenção focalizada. Embora os Padrões Nacionais para 

DSME/S incluam o desenvolvimento de estratégias para abordar questões e preocupações psicossociais, recursos de 

saúde mental adicionais são geralmente necessários para lidar com o sofrimento severo relacionado ao Diabetes, 

depressão clínica e ansiedade. 

Fatores sociais, incluindo dificuldades de pagamento de alimentos, medicamentos, monitoramento e outros suprimentos, 

assistência médica, moradia ou serviços públicos, afetam negativamente o controle metabólico e aumentam o uso de 

recursos. Quando as necessidades básicas de vida não são atendidas, a autogestão do Diabetes torna-se cada vez mais 

difícil. As necessidades básicas de vida incluem segurança alimentar, habitação adequada, ambiente seguro e acesso a 

medicamentos e cuidados de saúde. O pessoal de educação pode abordar tais questões, fornecer informações sobre os 

recursos disponíveis e colaborar com o paciente para criar um plano de autogestão que reflita esses desafios. 

Se os fatores de complicação estiverem presentes durante o treinamento inicial ou uma sessão de manutenção, os 

educadores do DSME/S podem direcionar diretamente esses fatores para recursos adicionais. No entanto, fatores de 

complicação podem surgir a qualquer momento; Os provedores devem estar preparados para encaminhar prontamente 

os pacientes que desenvolvem complicações ou outras questões para a educação sobre Diabetes e apoio contínuo. 

4. Cuidados Transicionais e Alterações no Status da Saúde  

Durante todo o período de vida, Idade, estado de saúde, situação de vida ou cobertura de seguro de saúde pode exigir 

uma reavaliação das metas de cuidados com o Diabetes e as necessidades de auto-gestão. Os períodos de transição 

críticos incluem a transição para a idade adulta, a hospitalização e a mudança para uma instituição de vida assistida, um 

centro de enfermagem qualificado, uma instituição correcional ou um centro de reabilitação. 

DSME/S proporciona benefícios importantes aos pacientes durante uma transição de vida. Fornecer contribuições para o 

desenvolvimento de planos práticos e realistas de autogestão e tratamento pode ser um ativo efetivo para uma 

navegação bem sucedida em situações de mudança. Um plano escrito preparado em colaboração com educadores de 

Diabetes, o paciente, membros da família e cuidadores para identificar déficits, preocupações, recursos e pontos fortes 

pode ajudar a promover uma transição bem-sucedida. O plano deve incluir metas personalizadas de tratamento do 

Diabetes; Uma história médica, educacional e psicossocial; Fatores de risco de hipo e hiperglicemia; Necessidades 

nutricionais; Recursos adicionais para apoio; E emocionais. 

O prestador de cuidados de saúde pode fazer um encaminhamento para um educador de Diabetes para desenvolver ou 

fornecer contribuições para o plano de transição, fornecer educação e apoiar transições bem sucedidas. O objetivo é 

minimizar as interrupções na terapia durante a transição, ao mesmo tempo abordando necessidades clínicas, 

psicossociais e comportamentais. 



 

MNT COMO ADJUNTO AOS PROGRAMAS DSME / S 

As Normas Nacionais para a lista de DSME/S "Incorporando a gestão nutricional no estilo de vida" como um dos nove 

tópicos principais em um programa abrangente. Alguns programas de DSME/S incluem serviços de MNT fornecidos por 

nutricionista enquanto outros programas fornecem orientação nutricional básica e dependem de referências para MNT. 

Os formulários de referência do DSME/S geralmente incluem o encaminhamento para MNT para ajudar a coordenar os 

cuidados (formulários de referência ADA e AADE). A ADA publica recomendações nutricionais que detalham os objetivos 

da terapia nutricional e as recomendações de nutrição e padrões alimentares. Todos os membros da equipe de saúde 

devem estar versados nos princípios básicos da terapia nutricional para Diabetes, de modo que possam facilitar o 

planejamento básico de refeições, esclarecer equívocos e / ou reforçar o plano de nutrição desenvolvido em colaboração 

pelos Nutricionistas e do paciente. 

 

Tabela 5 - Visão Geral do MNT 
MNT é uma aplicação baseada em evidências do processo de cuidados nutricionais fornecido pelo nutricionista registrado. Inclui uma 
Avaliação nutricional, diagnóstico nutricional, intervenção e monitoramento e avaliação e é a definição legal de aconselhamento nutricional por 
Um nutricionista. 
1. Características da MNT reduzindo a HbA1c em 0,5-2% para a DM2: 

• Série de três a quatro encontros com nutricionista com duração de 45 a 90 min; O nutricionista registrado deve determinar se são 
necessários encontros adicionais. 

• As séries de encontros devem começar no diagnóstico de Diabetes ou na primeira referência a um nutricionista  e deve ser concluída dentro 
de 3-6 meses 

• Pelo menos um encontro de acompanhamento é recomendado anualmente para reforçar mudanças no estilo de vida e para avaliar e 
monitorar os resultados que indicam a necessidade de mudanças no MNT ou medicação (s) 

2. MNT fornece avaliação de nutrição, diagnóstico de nutrição, e um plano de intervenção e gestão, incluindo a criação de alimentos individualizados, 
plano e apoio para o seguinte: 

• Modificação individualizada da dose de plano alimentar / atividade física / medicação para melhor controle pós-prandial, prevenção de 
hipoglicemia e melhora global da glicemia. 

• Modificação individualizada da ingestão de carboidratos, proteínas, gordura e sódio e orientação para atingir metas de lipídios e pressão 
arterial. 

• Planejamento individualizado de peso. 

• Educação e apoio em tópicos adicionais para promover flexibilidade no planejamento de refeições, compra / preparação de alimentos, 
modificação de receita e comendo fora de casa. 

• Modificação individualizada do plano alimentar para a gestão das complicações e comorbidades associadas, tais como doença celíaca, 
gastroparesia, Distúrbios / distúrbios alimentares, doenças renais, etc. 

3. CMS reembolsa Diabetes MNT quando fornecido por um profissional qualificado (isto é, nutricionista). Muitos outros pagadores também fornecem 
serviços de reembolso. Os serviços de MNT estão incluídos nos formulários de referência ADA e AADE DSME / S. Um formulário de referência para 
MNN separado está disponível na academia de Nutrição e Dietética em 
http://www.eatrightpro.org/;/media/eatrightpro%20files/about%20us/what%20is%20an%20rdn%20e%20dtr/mnt_referral_form_15_ jul_14.ashx 
 
Nota: A Academia de Nutrição e Dietética reconhece o uso de dietista registrado (RD) e nutricionista (RDN). RD e RDN 
Só pode ser utilizado por aqueles credenciados pela Comissão de Registro Dietético. 
 

SUPERANDO BARREIRAS QUE LIMITAM ACESSO E RECEBIMENTO DE DSME / S 

O número de pessoas com DM2 que recebem DSME / S, apesar dos seus benefícios comprovados, é baixo. Por exemplo, 

apenas 6,8% das pessoas com DM2 recentemente diagnosticado com seguro de saúde privado participaram da DSME/S 

12 meses de diagnóstico. Além disso, apenas 4% dos participantes do Medicare receberam DSME/S e/ou MNT. Para 

aumentar o número de indivíduos com Diabetes que recebem serviços DSME/S descritos nesta declaração de posição, é 

necessário considerar as barreiras que atualmente limitam a provisão. As barreiras estão associadas a vários fatores, 

incluindo o sistema de saúde, o profissional de saúde individual, os recursos comunitários eo indivíduo com Diabetes. As 

barreiras podem incluir uma compreensão errada da necessidade e efetividade do DSME / S, confusão sobre quando e 

como fazer referências, falta de acesso aos serviços do DSME/S e fatores psicossociais e comportamentais do paciente 

(67). Os equívocos do fornecedor que podem limitar o acesso ao DSME/S incluem um mal-entendido dos problemas de 

reembolso eo equívoco de que uma ou algumas visitas iniciais de educação são adequadas para prover os pacientes com 

as habilidades necessárias para a autogestão ao longo da vida. A falta ou o fraco reembolso do DSME/S também pode 

http://www.eatrightpro.org/;/media/eatrightpro%20files/about%20us/what%20is%20an%20rdn%20e%20dtr/mnt_referral_form_15_%20jul_14.ashx


dificultar a participação dos pacientes. Mesmo quando os programas de DSME/S estão operando em serviço de pico, eles 

muitas vezes lutam para cobrir custos, tornando fácil a eliminação de programas apesar de sua maior influência sobre 

reduzindo custos e melhorando os resultados de saúde. 

Embora as pessoas com Diabetes declarem querer estar ativamente envolvidas em seus cuidados de saúde, a maioria 

indica que eles não estão ativamente envolvidos por seus provedores e que a educação e os serviços psicológicos não 

estão prontamente disponíveis. Para melhorar o envolvimento do paciente e da família no DSME / S, a comunicação do 

provedor sobre a necessidade de autogestão para alcançar metas de tratamento e qualidade de vida e a natureza 

essencial do DSME e do suporte contínuo ao longo de toda a vida Diabetes é essencial. 

A eliminação das barreiras ao acesso e o aumento dos cuidados de qualidade podem ser obtidos através da utilização de 

dados para coordenar os cuidados e aumentar a capacidade da mão-de-obra. O paradigma dos cuidados de saúde nos 

EUA está mudando com maior atenção nas práticas de cuidados primários, tecnologia e medidas de qualidade. 

Estudos têm demonstrado que a implementação de programas de DSME que se relacionam diretamente com os cuidados 

primários e se baseiam na tecnologia é eficaz para melhorar os resultados clínicos, psicossociais e comportamentais. Os 

pacientes que recebem atendimento nestes contextos de prática relatam mais confiança na comunicação do provedor e 

satisfação com o acesso direto a um educador para obter informações e suporte contínuo. 

Apesar do valor comprovado e da eficácia dos serviços de educação e apoio ao Diabetes, uma das maiores ameaças ao 

seu sucesso é a baixa utilização, que recentemente forçou muitos desses programas a fechar. O atual modelo de 

reembolso e mandato para referências de provedores continuará a serem fator limitante para o acesso e a participação 

no DSME / S. A comunidade de saúde necessita de processos que apoiem referências e práticas de reembolso, caso 

contrário, será cada vez mais difícil manter os serviços do DSME / S. A atenção a esses desafios precisa ser atendida para 

fornecer acesso, especialmente para áreas como as comunidades rurais e subtendidas. 

 

CONCLUSÃO 

O Diabetes é uma doença complexa e onerosa que exige que o portador tome várias decisões diárias sobre alimentos, 

atividade física e medicamentos. Também que a pessoa seja proficiente em várias habilidades de autogestão (35,75,76). 

Para que as pessoas aprendam as habilidades necessárias para serem auto gerenciadores eficazes, o DSME é fundamental 

para estabelecer as bases com o apoio contínuo para manter os ganhos obtidos durante a educação. Apesar dos 

benefícios comprovados e da aceitação geral, o número de pacientes que são referidos e recebem DSME/S é 

decepcionantemente pequeno. Esta declaração de posição e algoritmo fornecer a evidência e estratégias para a 

prestação de educação e serviços de apoio a todos os adultos que vivem com DM2. É imperativo que a comunidade de 

cuidados de saúde, responsável pela prestação de cuidados de qualidade, mobilize esforços para abordar as barreiras e 

explore os recursos para o DSME/S de modo a satisfazer as necessidades dos adultos que vivem com e controlam a DM2. 


