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Introdução: a Diabetes Mellitus é uma doença crônica de grande relevância para a saúde 

pública, ao longo dos últimos anos percebeu-se um aumento de sua prevalência. Devido ao 

grande impacto na morbimortalidade de seus portadores, merece atenção especial, por parte 

da equipe de saúde. Nesse sentido é que se destaca a importância de sistematizar a assistência 

a pacientes portadores de Diabetes Mellitus, através da criação de uma linha de cuidado, 

buscando qualificar a mesma e evitar as complicações. Objetivo: relatar a experiência e as 

reflexões oriundas da criação de uma linha de cuidado para pacientes portadores de diabetes 

mellitus. Metodologia: trata-se um relato de experiência, vivenciado por acadêmicas do 10º 

semestre do curso de bacharelado em enfermagem da Faculdade Maria Milza, no período de 

outubro de 2017 a setembro de 2018 que participaram da construção de uma linha de cuidado. 

Foi feita uma revisão bibliográfica buscando referências nas publicações técnicas e em artigos 

das ações e procedimentos da assistência ao portador de diabetes mellitus na Atenção Básica, 

e a partir desse levantamento iniciou-se a construção da Linha de Cuidado ao Portador de 

Diabetes Mellitus na Atenção Básica, contemplando as seguintes abordagens: avaliação da 

pele, avaliação musculoesquelética, avaliação vascular, avaliação neurológica, teste de 

sensibilidade com monofilamento de 10 g, teste para a sensação de picada, teste para o reflexo 

aquileu. A Linha de Cuidado possui também fluxogramas, afim de direcionar tecnicamente os 

profissionais, sobre: usuários com diabete; atendimento do usuário com diabete 

diagnosticado; atendimento do usuário com suspeita de diabetes (usuário não diagnosticado); 

prevenção do pé diabético. Resultados: espera-se unificar ações preventivas, curativas e de 

reabilitação para os portadores de diabetes mellitus através do acesso a linha de cuidado que o 

usuário necessita para ter cuidado integral e pleno, feito com base no ato acolhedor do 

profissional de saúde, no estabelecimento de vínculo e na responsabilização diante do seu 

problema de saúde. Conclusão: essa linha é de extrema importância para a assistência em 

saúde, principalmente para o cuidado de enfermagem, pois a mesma conduzirá o processo 

assistencial, para além disso, permitirá o acompanhamento longitudinal, bem como o 

alinhamento da padronização do cuidado e identificação de possíveis impactos ocasionado 

pelo doença, além de agir preventivamente, possibilitando assim a promoção a saúde. 
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