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RESUMO: O objetivo deste trabalho será investigar as demandas de ensino relativas ao tratamento 
farmacológico e não farmacológico junto a um grupo de usuários de insulina cadastrados no HIPERDIA da 
equipe 3 do NIS II Pinheiros do município de Maringá-PR-Brasil e desenvolver atividades educativas em 
grupo de forma contextualizada e planejada. Trata-se de um estudo qualitativo, humanista, mediatizado pela 
pesquisa-ação. Está inserido no projeto de pesquisa: ‘Investigando e educando usuários de insulina e seus 
cuidadores’ no programa de iniciação científica da Universidade Estadual de Maringá. A pesquisa destina-
se aos 32 usuários de insulina desse serviço. Os participantes somente farão parte da pesquisa após 
certificação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, autorização expressa da Direção 
do serviço obtida pela assinatura do Termo de Permissão de Utilização dos Dados e mediante 
Consentimento Livre e Esclarecido dos Sujeitos, cumprindo com os preceitos regulamentados na 
experimentação humana definidos pela Resolução 196/96 do CONEPE. Adotaremos o referencial-
metodológico de Freire (1999) adaptado por Bueno (1997-8) e Baldissera (2010) delimitado por duas fases: 
a primeira, quando ocorrerá o levantamento dos dados sócio-demográficos e do universo temático, 
elencando-se os temas geradores; a segunda, constituída da ação educativa. Desta forma, a investigação 
será conduzida pela pesquisa-ação e serão utilizadas como técnicas: 1) grupo focal; 2) grupo-pesquisador 
de Freire; 3) Entrevista semi-estruturada. As percepções serão submetidas à análise de conteúdo temática 
de Bardin. Os temas geradores e o referencial para a discussão e elaboração das práticas educativas serão 
apoiados na pedagogia da autonomia de Freire (1996). 
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