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RESUMO EM PORTUGUÊS
A promoção do autocuidado de regimes terapêuticos em pessoas com diabetes e / ou doença
cardiovascular é uma dimensão de grande importância em termos de empowerment dos cidadãos
e sua saúde, tanto no indivíduo como no coletivo.
Neste contexto, pretendemos identificar as práticas de promoção dos regimes de autocuidado
entre enfermeiros e a pessoa.
Preparação de um programa de intervenção interdisciplinar e interprofissional focado na
promoção do auto-empoderamento de pessoas com diabetes e / ou doença cardiovascular para
geiar regimes terapêuticos
Abstract
The promotion of self-care management of therapeutic regimens in people with diabetes and/or
cardiovascular disease is a dimension of great importance in terms of training the citizens and
their health either at the individual or collective.
In this context we intend to identify promotion practices of self-care management regimens
among nurses and the person, the subject of care.

Preparation of an interdisciplinary and interprofessional intervention program focused on
promoting self-empowerment of people with diabetes and/or cardiovascular disease for
managing regimens
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