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RESUMO 

 

Resumo: O objeto deste estudo consiste na análise das competências necessárias aos 

enfermeiros na assistência ao paciente diabético na Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

através da aplicação de uma cartilha educativa. Objetivos: elaborar situação-problema de 

pacientes com Diabetes Mellitus, problematizando junto aos enfermeiros da ESF aspectos 

significativos acerca da assistência; Identificar a partir da problematização, principais 

fragilidades enfrentadas pelos enfermeiros em relação à educação em saúde do paciente 

diabético; Elaborar uma cartilha educativa para ser aplicada em um grupo de pacientes 

diabéticos a fim de nortear o autocuidado diário e analisar as competências necessárias aos 

enfermeiros mediante abordagem situacional na prática assistencial na ESF. O método 

consiste em um estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, sendo utilizada a 

Metodologia da Problematização. A coleta de dados foi dividida em três etapas, uma reunião 

com os enfermeiros e duas reuniões com os pacientes diabéticos. A amostra de participantes 

foi de 09 enfermeiros e 03 pacientes diabéticos. Posteriormente realizou-se a análise temática 

dos dados, sendo identificadas as palavras chaves e discutidas em categorias. Foram 

destacados pelos enfermeiros, como principais dificuldades enfrentadas na educação em saúde 

dos pacientes diabéticos: falta de adesão aos grupos de apoio e ao tratamento, não aceitação 

da doença e percepção defasada a respeito da mesma e suas complicações. Deste modo, pode-

se inferir que há uma fragilidade na educação em saúde desses pacientes. É necessário que o 

enfermeiro reflita sobre suas estratégias educativas e desenvolva competências que gerencie 

suas ideias na assistência, organizando e dirigindo situações de aprendizagem, a partir do 

incremento do olhar crítico e da escuta qualificada visando um atendimento integral ao 

paciente. É necessário também que o profissional seja capaz de perceber as transformações 

vividas por seus pacientes, se adequando a eles, envolvendo e informando a família e 

promovendo a aproximação deste paciente ao seu tratamento e à Unidade de Saúde. 

Consideramos, portanto, que o grande desafio desta pesquisa está inicialmente embasada em 

mudanças necessárias desde a perspectiva da formação profissional desse sujeito, através do 

desenvolvimento das competências necessárias para sua prática profissional desde a 

graduação, havendo desta forma, o direcionamento de caminhos e horizontes aos enfermeiros 

para obter subsídios à construção e sustentabilidade de uma assistência transformadora e 

eficaz. 
 

Palavras-chave: Diabetes mellitus; Estratégia Saúde da Família; Educação em saúde; 

Educação baseada em competências. 



 

ABSTRACT 

 

Summary: The objective of this study is to analyze the competences needed by nurses in the 

care of the diabetic patient in the Family Health Strategy (FHS),  

through the application of an educational primer. Objectives: to elaborate a problem-situation 

of patients with Diabetes Mellitus, problematizing with the ESF nurses significant aspects 

about care; To identify from the problematization, the main frailties faced by nurses in 

relation to the health education of diabetic patients; To elaborate an educational booklet to be 

applied in a group of diabetic patients in order to guide the daily self-care and to analyze the 

necessary competences to the nurses through a situational approach in the care practice in the 

FHS. The method consists of a descriptive and exploratory study, of qualitative approach, 

being used the Methodology of Problematization. Data collection was divided into three 

stages, a meeting with nurses and two meetings with diabetic patients. The sample of 

participants was 09 nurses and 03 diabetic patients. Subsequently the thematic analysis of the 

data was performed, identifying the key words and discussed in categories. Nurses were 

highlighted as the main difficulties faced in the health education of diabetic patients: lack of 

adherence to support and treatment groups, non-acceptance of the disease and delayed 

perception about the disease and its complications. In this way, it can be inferred that there is 

a fragility in the health education of these patients. It is necessary that nurses reflect on their 

educational strategies and develop competencies that manage their ideas in care, organizing 

and directing learning situations, based on an increase in critical gaze and qualified listening, 

aiming at integral patient care. It is also necessary for the professional to be able to perceive 

the transformations lived by his patients, adjusting to them, involving and informing the 

family and promoting the approximation of this patient to his treatment and the Health Unit. 

Therefore, we consider that the great challenge of this research is initially based on the 

necessary changes from the perspective of the professional training of this subject, through 

the development of the skills required for their professional practice since graduation, thus, 

directing paths and horizons for nurses to obtain subsidies for construction and sustainability 

of effective and transformative assistance. 

 

Keywords: Diabetes mellitus; Family Health Strategy; Health education; Competency-based 

education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação e experiência profissional da autora 

 

A motivação desse estudo ocorreu desde a época do Curso de Graduação em 

Enfermagem, tempo no qual pude vivenciar as fragilidades enfrentadas por um familiar 

diagnosticado com Diabetes Mellitus (DM), tendo em vista a complexidade relacionada às 

mudanças de hábitos alimentares, nas atividades físicas, da adesão à prescrição 

medicamentosa, e também, na interferência da doença no cotidiano e meio social do 

indivíduo. Assim, o interesse pelo tema em questão tornou-se fundamental para iniciar uma 

investigação científica voltada para a prática profissional do enfermeiro no cuidado ao 

paciente com DM, além das competências necessárias nas diversas situações apresentadas na 

assistência. 

Visto que o enfermeiro possui uma atuação forte na educação em saúde desses 

usuários, é necessário que o mesmo possua competências que norteie e embase um processo 

educativo eficaz na assistência do paciente diabético. Como enfermeira atuante na Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) no município de Vassouras/RJ, observo a falta de aderência desses 

pacientes no tratamento farmacológico e não-farmacológico. Este último, importante no que 

tange às competências do enfermeiro na realização de consultas rotineiras, nos grupos 

educativos, na sala de espera, na liberação de insulina e fitas de glicemia, avaliação do pé 

diabético e realização de visitas domiciliares. Tal questão, nos leva a refletir acerca do papel 

do profissional de enfermagem no cuidado aos pacientes diabéticos nos vários cenários 

assistenciais onde é relevante um processo educativo contínuo. 

 

1.2 Sobre a temática/ problemática do estudo 

 

O DM é uma doença que vem crescendo epidemiologicamente ao longo dos anos, 

sendo considerado hoje um problema de saúde pública, tanto nos países subdesenvolvidos 

quanto nos países em desenvolvimento. É uma doença crônica não transmissível de grande 

relevância para a saúde pública e para a sociedade (SANTOS e TORRES, 2012). 

No Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde – Estratégias para o cuidado 

da pessoa com doença crônica, Diabetes Mellitus – é evidenciado um estudo realizado em 

Cuiabá/MT que mostra os principais fatores de risco cardiovasculares em pessoas atendidas 

na rede pública entre 2002 e 2006, dentre eles: sobrepeso, sedentarismo e antecedentes 
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familiares cardiovasculares. A complicação mais frequente foi o infarto agudo do miocárdio 

(IAM), sendo mais de 80% desses usuários hipertensos. Foi constatado também neste estudo, 

que o usuário já chega na Unidade de Saúde em estágio avançado da doença, o que dificulta o 

diagnóstico precoce e as ações de prevenção (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

De posse desta informação, podemos destacar a importância da prevenção do DM e a 

mesma deve ser realizada na Atenção Primária, evitando futuras complicações causadas pela 

doença. O controle do DM depende da soma de diversos fatores e condições que 

proporcionam o acompanhamento desses pacientes. Espera-se que, além do controle da 

glicemia, haja o desenvolvimento do autocuidado, o que contribui diretamente na melhoria da 

qualidade de vida e na diminuição da morbimortalidade (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). 

Pode-se perceber que o DM é uma doença que está ligada ao estilo de vida das 

pessoas, pois a manutenção da mesma inclui a prática de exercícios físicos e hábitos 

alimentares saudáveis. Devido a sua multiplicidade de fatores de risco (idade, sexo, grupo 

étnico, obesidade, sedentarismo, fatores ambientais e genéticos) é uma doença que exige 

monitoramento e tratamento constante. Ela requer uma aderência terapêutica para alcançar o 

sucesso do tratamento, sendo necessário seguir orientações e realizar modificações no estilo 

de vida solicitado pelos profissionais de saúde. A aderência terapêutica envolve uma relação 

íntima entre o profissional de saúde e o paciente. E é neste âmbito que se destaca a ESF como 

precursora de atividades educativas e orientações aos pacientes diabéticos, proporcionando 

conhecimentos frente a sua condição e voz ativa no processo de cuidado (ULBRICHA et al., 

2012).
 

A ESF foi criada em 1994 e consolidada através da Portaria 648 de março de 2006, 

do Ministério da Saúde. Ela possui um importante papel no diagnóstico, prevenção, 

tratamento e acompanhamento contínuo dos indivíduos portadores de DM. Na ESF, realizam-

se orientações em relação à doença, como: aplicação de insulina, cuidado ao pé diabético e 

calçados, realização de glicemia capilar, fatores de risco, prevenção e controle da doença. 

Mesmo assim é comum nos depararmos na Atenção Básica (AB) com pacientes apresentando 

déficit de conhecimento da doença (NOGUEIRA et al., 2014).
 

Com o objetivo de reduzir a morbimortalidade associada ao DM e a Hipertensão 

Arterial (HA) foi criado pelo Ministério da Saúde entre 2001 e 2003 o HIPERDIA, Plano de 

Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao DM. Esse plano estabelece diretrizes e 

metas para o Sistema Único de Saúde (SUS). Através do vínculo entre os pacientes e a ESF é 

realizado o cadastro dos pacientes, o tratamento, o acompanhamento dos mesmos, consulta, 
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solicitação de exames, encaminhamentos a especialidade e os grupos educativos (LIMA et al., 

2010).
 

Nesse sentido, cabe destacar a importância dos grupos educativos de apoio para a 

promoção do autoconhecimento e a reflexão sobre a doença e a troca de experiências entre si. 

A educação em Diabetes deve estar voltada para a construção de conhecimentos que 

favoreçam o autocuidado e a autonomia desses pacientes, para que possam ter uma vida mais 

saudável. Ela favorece o autocuidado consciente, prevenindo o surgimento de complicações, 

contribuindo para a qualidade de vida destes sujeitos. É muito importante que os profissionais 

de saúde, principalmente os enfermeiros, estimulem e motivem o desenvolvimento do 

autocuidado (COELHO, SILVA 2006). 

O enfermeiro é um dos profissionais responsáveis em promover orientações a esses 

pacientes. Uma de suas atribuições é desenvolver atividades educativas através de ações 

individuais e coletivas, com toda população e os pacientes diabéticos. É fundamental que os 

mesmos aprendam sobre o processo patológico que estão vivendo e que entendam sobre a 

doença, sobre o autocuidado e suas possíveis complicações caso não sigam as orientações dos 

profissionais. É importante que o enfermeiro certifique se o paciente recebeu corretamente 

todas as instruções e identifique as dificuldades dos mesmos realizando a promoção da saúde
 

(NOGUEIRA et al., 2014).
 

 Nesse âmbito, a família possui um papel de destaque no processo saúde e doença, 

influenciando as relações estabelecidas entre o paciente e os profissionais de saúde. A família 

possui suas próprias tradições, valores e padrões tornando complexa a ação educativa, sendo o 

enfermeiro um aliado e parceiro da família e do paciente. Para que haja mudança de 

comportamentos, é necessário conhecimentos sobre o contexto social, econômico, religioso e 

cultural dessas pessoas para sensibilizá-las, proporcionando um controle da doença e melhor 

qualidade de vida. (DORNELLES et al.,2013).
 

O comportamento do paciente é influenciado por diversos fatores: ambientais, 

sociais, econômicos, hereditários e relacionados aos serviços de saúde. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) recomenda a educação para o autocuidado como forma de prevenir 

e tratar doenças crônicas, pois ele proporciona o envolvimento da pessoa em seu próprio 

tratamento e produz maior adesão ao esquema terapêutico minimizando complicações e 

incapacidades associadas aos problemas crônicos. A definição de autocuidado consiste na 

prática de atividades que as pessoas realizam em seu próprio benefício na manutenção da 

vida, saúde e bem estar, estando o desenvolvimento dessa prática diretamente relacionado às 
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habilidades, limitações, valores, cultura e etc (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2003). 

  Nesse contexto, pode-se destacar a Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem, que 

aborda o direito que a pessoa tem em exercer o controle sobre si mesmo e sobre sua própria 

assistência. Na educação para o autocuidado, o indivíduo deve participar da decisão 

considerando seu nível de conhecimento, habilidades, crenças e valores. A Teoria de 

Enfermagem do Déficit de Autocuidado, desenvolvida por Dorothea Elizabeth Orem, visa 

possibilitar aos indivíduos, família e comunidade a tomarem iniciativas e assumirem 

responsabilidades e se empenharem à melhoria da saúde e bem-estar. Essa teoria está muito 

além daquilo que a pessoa pode fazer por si própria. Envolve o controle, a liberdade e 

responsabilidade do indivíduo na melhoria da qualidade de vida (OREM, 1995).  

No que tange os cuidados relacionados ao DM, é necessário relacionar os cuidados 

com a pele, pois as alterações endoteliais e microcirculatórias da doença, associadas às 

alterações da resposta imunológica favorece o desenvolvimento de lesões e infecções de pele. 

Por isso deve-se avaliá-la e promover a educação em saúde envolvendo manutenção da saúde 

da pele, controle metabólico, hidratação da mesma, higiene, vestimenta adequada (incluindo 

calçados) e proteção (GOMIDES et al., 2013). 

O objetivo da promoção do autocuidado através da educação em saúde é prevenir a 

hipertensão, dislipidemia, obesidade, hiperglicemia, etilismo e inclusive o tabagismo, já que o 

uso do tabaco está relacionado à ocorrência de amputações. Além disso, estudos mostram que 

quanto mais baixa a escolaridade menor o autocuidado. Portanto pessoas com baixa 

escolaridade podem apresentar maior grau de dificuldade no processo de aprendizagem 

dificultando a realização dos cuidados de saúde (GOMIDES et al., 2013).  

A partir dessa problemática, observa-se a necessidade de se desenvolver 

competências que auxiliem nas situações vivenciadas pelos enfermeiros junto aos pacientes 

diabéticos na Unidade de Saúde, visto que no cotidiano assistencial são observados diversos 

fatores que dificultam o cuidado prestado pelo enfermeiro em relação a esses pacientes, 

podendo incluir: o autocuidado, a dieta, o tratamento farmacológico, a administração de 

insulina, os cuidados com a pele, o relacionamento com a família, a aceitação da doença, o 

ambiente em que vive, entre outros.  

É primordial o desenvolvimento de competências dos enfermeiros dentro de suas 

atribuições, envolvendo o preparo para enfrentar essas situações complexas, sabendo 

identificar e analisar os problemas e tendo iniciativa na tomada de decisão em relação ao 

paciente. Para Le Boterf (2003), competência é a capacidade de um sujeito mobilizar seus 
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recursos cognitivos e afetivos para enfrentar uma situação complexa. A competência do 

indivíduo não é um estado e não se reduz a um conhecimento específico. Ela é um conjunto 

de aprendizagens sociais e comunicacionais, que implica saber como mobilizar, integrar e 

transferir os conhecimentos, recursos e habilidades em um contexto profissional determinado. 

O enfermeiro deve possuir competência para lidar com as situações-problema dos 

pacientes. Essas situações podem se apresentar de formas distintas e podem não estar 

diretamente relacionadas à doença, podendo interferir na assistência, no tratamento e na 

recuperação do paciente. Estas situações abrangem muitos elementos e aspectos distintos que 

podem estar relacionados com o ambiente, estilos de vida, família, hábitos não saudáveis, 

fatores socioeconômicos, fatores psicológicos, dentre outros, que influenciam ao traçar um 

plano de cuidados ao indivíduo (QUELUCI, FIGUEIREDO, 2010).
 

Podemos definir situação como a localidade do paciente em determinado espaço e 

tempo ou significar também a realidade em que se define a posição ou estado do ser em que o 

mesmo se encontra disposto, determinado ou lançado em certa conjuntura (QUELUCI, 

FIGUEIREDO, 2010).
 
As situações-problema caracterizam-se por recortes de um domínio 

complexo, cuja realização implica mobilizar recursos, tomar decisões e ativar esquemas. 

Também é fundamental ter em mente para quem a situação-problema está sendo apresentada, 

visto que ela supõe um enfrentamento e a resolução de um obstáculo previamente 

identificado. Deve ser constituída de abordagem inicial, levantamento de dados da ambiência 

e da clientela, diagnóstico da situação de saúde, planejamento e intervenções para a resolução 

de problemas, execução das intervenções e avaliação da ajuda prestada (CANDIOTA, 2014, 

p.20).
 

É necessário proporcionar a melhor compreensão possível das situações em que o 

indivíduo se encontra. Isso favorece a programação e implementação das ações melhorando a 

prática assistencial. A relação enfermeiro-paciente é fundamental para que ocorram mudanças 

que promovam a manutenção ou recuperação da saúde. O cliente e seus familiares sofrem 

com a doença, é importante que o enfermeiro forneça atenção aos familiares, com o objetivo 

de facilitar o enfrentamento da doença, através de informações claras, ajudando-os a 

compreender o tratamento e colaborar com a nova situação que a doença impõe à vida 

familiar (QUELUCI, FIGUEIREDO, 2010). 

Acreditamos que o estudo das competências do enfermeiro à partir de situações-

problema envolvendo os pacientes diabéticos, pode contribuir para a assistência de 

enfermagem. Isso influencia na prioridade e planejamento dos cuidados prestados, e ajudam a 

promover uma orientação mais adequada em relação à sua doença, proporcionando maior 



 19 

segurança, confiança e adesão ao tratamento, podendo gerar modificações em seu estilo de 

vida e prevenir complicações crônicas. 

 

1.3 Questão norteadora 

 

Diante dos motivos ligados as inquietações relacionadas ao tema, foi delimitado 

como objeto de estudo: competências dos enfermeiros na ESF na assistência de pacientes com 

Diabetes mellitus. Sendo a questão norteadora da pesquisa: 

Como desenvolver competências de enfermeiros que atuam em grupos de pacientes 

com Diabetes Mellitus a partir de uma abordagem situacional? 

 

1.4 Objetivos 

 

Refletindo sobre essa questão foi delimitado os seguintes objetivos: 

- Elaborar situação-problema de pacientes com Diabetes Mellitus, problematizando 

junto aos enfermeiros da ESF aspectos significativos acerca da assistência; 

- Identificar a partir da problematização, principais dificuldades enfrentadas pelos 

enfermeiros em relação à educação em saúde do paciente diabético; 

- Elaborar uma cartilha educativa para ser aplicada em um grupo de pacientes 

diabéticos a fim de nortear o autocuidado diário; 

- Analisar as competências necessárias aos enfermeiros mediante abordagem 

situacional na prática assistencial na ESF. 

Produto: 

- Cartilha de orientação para o autocuidado de pacientes com DM. 

 

1.5 Relevância e justificativa do estudo 

 

O DM é uma doença que vem crescendo de forma epidemiológica nos últimos anos e 

causa incapacidades funcionais e aposentadorias precoces, representando uma significativa 

perda econômica para o Brasil, que no ano de 2011, possuía 12,4 milhões de pessoas 

acometidas pela doença. A previsão é que em 2030 esse número chegue a 19,6 milhões de 

pessoas. Na década de 80, a prevalência média de brasileiros com DM era de 7,6% na faixa 

etária de 30 a 70 anos, com cerca de 30 a 50% dos casos não diagnosticados (SANTOS; 

TORRES, 2012). 
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A prevalência de DM nos países da América Central e do Sul foi estimada em 26,4 

milhões de pessoas e projetada para 40 milhões, em 2030. Nos países europeus e Estados 

Unidos (EUA), este aumento se dará, em especial, nas faixas etárias mais avançadas devido 

ao aumento na expectativa de vida, enquanto que nos países em desenvolvimento este 

aumento ocorrerá em todas as faixas etárias, sendo que no grupo de 45 a 64 anos, a 

prevalência será triplicada e, duplicada nas faixas etárias de 20 a 44 anos e acima de 65 anos 

(INTERNACIONAL DIABETES FEDERATION, 2012). 

Diante desta realidade, é primordial que tenhamos posse de conhecimentos 

substanciais para se prestar uma assistência de qualidade focando tanto a prevenção da doença 

quanto o tratamento continuado e a promoção da saúde, garantindo que esses pacientes 

estejam orientados corretamente quanto aos hábitos de vida que devem estabelecer, 

conscientizando-os de que é preciso cuidar do corpo para prolongar a vida. 

A compreensão da realidade desses pacientes diabéticos e da atuação do profissional 

enfermeiro frente a assistência na ESF, nos permite suscitar maior interesse no cuidado aos 

pacientes diabéticos, possibilitando a criação de estratégias que melhorem a sua qualidade de 

vida através da divulgação do estudo. Os resultados a serem alcançados pelos objetivos 

propostos irão contribuir para a prática de uma assistência de qualidade e na qualidade de vida 

dos usuários diabéticos, e serão essenciais para a promoção ao ensino e a pesquisa de 

enfermagem. 

Paulo Freire aborda uma educação em que as pessoas aprendem a partir de suas 

experiências fugindo do modelo tradicional de educação, que consiste num sistema em que as 

pessoas recebem as informações de outras que detém o conhecimento. A perspectiva de Paulo 

Freire ajuda a desenvolver uma prática educativa mais humana, participativa e que valoriza o 

diálogo (FREIRE, 2001).  

No grupo educativo, será apresentada uma cartilha educativa sobre o autocuidado em 

diabetes, que tem por base o princípio da prática educativa dialógica aplicada à pedagogia de 

saúde baseada na problematização de situação. A mesma permite que a educação ocorra em 

uma relação horizontal, recíproca e humana, estimulando de forma eficaz o autocuidado, 

buscando auxiliar o paciente a modificar seu estilo de vida e ser agente de transformação 

através do desenvolvimento de sua autonomia. 

O uso de materiais educativos como recursos em educação em saúde têm assumido 

um papel importante, principalmente na intervenção terapêutica das doenças crônicas. Esses 

materiais melhoram o conhecimento e a satisfação do paciente, desenvolvendo suas atitudes, 

habilidades e proporcionam o entendimento de que suas próprias ações influenciam no seu 
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padrão de saúde, facilitando sua autonomia. A cartilha permite ao paciente e sua família uma 

leitura posterior ao grupo, reforçando as informações abordadas oralmente, servindo como 

guia de orientação em caso de dúvida e auxiliando nas tomadas de decisões do dia-a-dia, 

sendo necessário um vocabulário condizente com o público-alvo, de fácil leitura e 

entendimento (TORRES et al.,2009). 

Os temas abordados na cartilha serão: definição da doença; sinais e sintomas da 

hiperglicemia e hipoglicemia; complicações crônicas e agudas; atividade física, importância 

do exercício físico para a doença, importância da avaliação médica antes de iniciá-lo, 

hipoglicemia e atividade física, frequência mínima, contra indicações, controle do peso; uso 

de insulina, como e em qual local aplicar, necessidade do rodízio para evitar lipodistrofia; 

alimentos permitidos e proibidos, importância das fibras, mitos light e diet, adoçantes e 

periodicidade das refeições; importância do controle glicêmico, pressórico e lipídico; 

avaliação dos pés e cuidados com a pele; adesão medicamentosa. 

De posse desses conhecimentos, podemos mobilizar profissionais, usuários e 

familiares quanto a condição desses pacientes, proporcionando uma maior compreensão e 

entendimento da realidade dos mesmos, para que possam contribuir de forma positiva no 

cotidiano. É importante ressaltar também para o ensino, que a abordagem situacional pode 

contribuir para uma aprendizagem mais significativa dos alunos de enfermagem, pois poderão 

identificar nas situações – problema os cuidados de enfermagem fundamentais para essa 

clientela. 

Acredita-se que esse estudo irá contribuir nas áreas de ensino, pesquisa e assistência, 

ampliando o conhecimento dos profissionais sobre o DM na ESF, ampliando o conhecimento 

dos próprios pacientes sobre sua patologia e estimulando as ações educativas nesse cenário. O 

enfermeiro possui papel de extrema relevância nesse âmbito, identificando nesses pacientes o 

cuidado integral, o bem-estar biológico, psicológico e social. É de total relevância que esses 

pacientes sejam acompanhados pela equipe multidisciplinar e que os profissionais saibam 

identificar de forma crítica e integral as necessidades do paciente diabético.  

Tal temática se encontra na Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa em Saúde 

(ANPPS), na subagenda 5, que versa sobre ―Doenças não transmissíveis‖, item 5.1 

―Hipertensão Arterial, Diabetes mellitus e Obesidade‖, subitem 5.1.4 que aborda sobre o 

―Desenvolvimento métodos de promoção da saúde e métodos de prevenção, diagnóstico e 

tratamento precoces‖. (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015) Além disso, é possível 

notar que existe um pequeno número de estudos que abordam a atuação do enfermeiro da 

atenção primária em relação à assistência dos pacientes diabéticos, como pode-se notar na 
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revisão integrativa abaixo, sendo primordial aprofundar o conhecimento em relação a esta 

prática. 

 

1.5.1 Revisão Integrativa da Temática 

 

Após iniciar as pesquisas sobre a saúde e a assistência dos pacientes diabéticos na 

ESF para desenvolver a dissertação de mestrado sobre a competência do enfermeiro com tais 

pacientes neste cenário, foi evidenciado a existência de poucos estudos que abordam tal 

conteúdo. Portanto este estudo tem como objetivo: analisar os estudos realizados na última 

década que envolve os pacientes diabéticos assistidos na ESF no Brasil. 

A revisão integrativa permite a utilização de evidências presentes em inúmeros 

estudos através da análise de pesquisas relevantes dentro do assunto de interesse. Esse método 

permite a elaboração de uma conclusão a partir de resultados encontrados em vários estudos 

que investigavam problemas equivalentes. Dessa forma, ela proporciona a produção de 

conhecimento, que pode ser aplicado em diversos campos práticos, possibilitando a resolução 

de problemas e a realização de novos estudos (SOUZA et al., 2010; MENDES et al., 2008).  

O método da revisão integrativa se divide em seis etapas, sendo a primeira a 

identificação do tema e a elaboração da questão norteadora, definindo o assunto para a 

discussão do estudo: O que tem mostrado os estudos sobre pacientes diabéticos assistidos na 

Estratégia de Saúde da Família na última década no Brasil? (MENDES et al., 2008). 

A segunda etapa consiste na elaboração dos critérios de inclusão e exclusão. Os 

critérios de inclusão utilizados foram: estudos realizados nos últimos dez anos no Brasil, 

textos em português e artigos científicos atendendo aos descritores: Pacientes Diabéticos e 

Estratégia Saúde da Família. Os critérios de exclusão utilizados foram: artigos de revisão e 

relato de experiência, artigos publicados há mais de dez anos e que não correspondem aos 

descritores evidenciados e artigos de estudos realizados fora do Brasil. 

Na terceira etapa foi realizada a seleção dos artigos de acordo com os conceitos 

previamente definidos, sendo os estudos analisados detalhadamente de forma crítica. Foram 

definidas as informações extraídas de cada artigo e categorizadas em um quadro sinóptico. As 

informações foram organizadas e sumarizadas formando um banco de dados de fácil acesso, 

apresentando as características e as principais conclusões de cada estudo. Na quarta etapa, os 

artigos incluídos na revisão integrativa foram avaliados de forma crítica e correlacionados. Na 

quinta etapa, ocorreu a interpretação e discussão dos resultados. E na sexta e última etapa, foi 

apresentada a revisão e síntese do conhecimento produzido acerca do tema. 
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Na figura 1, podemos observar o caminho metodológico percorrido para a escolha 

dos artigos e quantitativo de produções bibliográficas relacionado a base de dados do estudo. 

Observamos as revistas em que a pesquisa foi realizada e a quantidade de arquivos 

relacionados ao descritor ―Pacientes Diabéticos‖ e ―Estratégia Saúde da Família‖. Utilizou-se 

para a busca de artigos as bases de dados Lilacs, Medline e Bdenf, no período de Agosto de 

2016 a Janeiro de 2017. Pode-se identificar no fluxograma apresentado, o quantitativo dos 

descritores associados após análise de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

supracitados, além da exclusão de três artigos repetidos nas revistas selecionadas, totalizando 

14 artigos que compõe a revisão integrativa. 

 

Figura 1: Fluxograma do caminho metodológico percorrido para a escolha dos artigos a serem 

analisadas. 

 

 

No quadro 1 podemos observar a classificação de nível de evidência segundo a 

Universidade de Oxford de 2001.  

Quadro 1 – Classificação de nível de evidências segundo Oxford. 

Oxford 

 

G
ra

u
 d

e 
re

co
m

en
d

aç
ão

 A 

Nível Tratamento/Prevenção - Etiologia/Dano 

 

1A   Metanálise (com homogeneidade) de ensaios clínicos controlados e randomizados. 

1B   Ensaio clínico controlado e randomizado com intervalo de confiança estreito. 

1C   Resultados terapêuticos do tipo ―tudo ou nada‖ 

B 

2A   Revisão sistemática (com homogeneidade) de estudos de coorte 

2B   Estudo de coorte 

2C   Estudo Observacional 

3A   Revisão sistemática (com homogeneidade) de estudos de caso-controle 

C 4     Relato de casos, Série de Casos: relato descritivo 

Descritor : 

pacientes diabéticos 

Lilacs: 2553 

Medline: 1063 

Bdenf: 116 

Descritor: estratégia 

de saúde da família 

Lilcas: 3576 

Medline: 5164 

Bdenf: 839 

Descritores: 

pacientes 

diabéticos + 

estratégia de 

saúde da família 

 

Lilacs: 15 

Medline: 1 

Bdenf: 4 

Após utilizar 

os critérios de 

exclusão e 

inclusão: 

 

Lilacs: 13 

Medline:_ 

Bdenf: 4 Total: 

17 

  
 

Após 

excluir os 

três artigos 

repetidos: 

 

Total: 14 
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D 

5    Opinião subjetiva desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos fisiológicos, 

com materiais biológicos ou modelos animais, e principalmente na especialidade e 

experiência clínica. 

 

A seguir, encontra-se o quadro sinóptico das quatorze (14) referências selecionadas 

nesta revisão integrativa, em ordem cronológica. As referências estão organizadas de acordo 

com: título, tipo de estudo, ano de publicação, autores, revista que foram publicados, o nível 

de evidência (NE) e os principais resultados da pesquisa para responderem a revisão 

integrativa: 

 

Quadro 2: Quadro sinóptico das publicações selecionadas para a produção da revisão 

integrativa 

Título do 

trabalho 

Tipo de estudo Ano  Autores Revista 

publicada 

NE  

Principais 

resultados 

Compreensão e 

sugestão 

Avaliação da 
assistência ao 

paciente com 

diabetes e/ou 
hipertensão 

pelo Programa 

Saúde da 
Família do 

Município de 

Francisco 
Morato, São 

Paulo, Brasil 

Pesquisa 
avaliativa/estudo 

descritivo 

2006 Daniela 
Cristina 

Profitti de 

Paiva, Ana 
Aparecida 

Sanches 

Bersusa, 
Maria 

Mercedes L. 

Escuder 

Caderno de 
Saúde 

Pública 

3 O estudo avaliou a 
assistência a 

população usuária 

do PSF do 
município com 

Diabetes mellitus 

e Hipertensão 
arterial sistêmica. 

Foi detectado que 

o PSF aumentou o 
acesso da 

população a saúde, 

sendo a satisfação 
dos usuários 

positiva, porém 

houve queixa de 
falta de 

medicamentos, 

além de anamnese 
incompleta e 

exames físicos 

insatisfatórios. 

Percebe-se que 
deve haver 

maior atenção a 

qualidade da 
assistência a 

saúde, visto que 

a melhora da 
mesma traz 

consequências 

importantes para 
o sucesso do 

tratamento e 

para reduzir 
danos. 

Complicações 

crônicas dos 

diabéticos tipo 
2 atendidos 

nas Unidades 

de Saúde da 
Família, 

Recife, 

Pernambuco, 
Brasil 

Estudo 

epidemiológico, 

descritivo de 
corte transversal. 

2008 Isabel 

Cristina 

Ramos 
Vieira 

Santos, 

Eduardo 
Freese de 

Carvalho, 

Wayner 
Vieira de 

Souza, 

Maria 
Carolina 

Wanderley 

Costa de 
Medeiros, 

Mika 

Gabrielle de 
Lira 

Nóbrega, 

Patrícia 
Michelly 

Santos 

Lima 

Revista 

Brasileira de 

Epidemiologi
a 

3 Este estudo analisa 

as complicações 

associadas ao 
Diabetes mellitus 

tipo 2 em 

pacientes 
atendidos nas 

Unidades Básicas 

de Saúde em 
Recife. 58,9% dos 

pacientes 

apresentaram pelo 
menos uma 

complicação 

sendo que 95,6% 
foram 

complicações 

macrovasculares. 
Houve aumento da 

prevalência de 

complicações em 
pacientes a partir 

de 66 anos. 

O estudo destaca 

o baixo índice 

de registros 
sobre os 

pacientes 

diabéticos nos 
prontuários 

limitando 

análise. Amostra 
muito maior de 

mulheres do que 

de homens não 
sendo relevante 

a análise quanto 

ao gênero, além 
de mostrar a 

procura maior de 

mulheres pelos 
serviços de 

saúde do que os 

homens. É 
importante 

reforçar medidas 

de ações nos 
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serviços de 

saúde que visem 
reduzir os 

fatores de risco e 

o impacto das 
complicações na 

qualidade de 

vida dos 
pacientes com 

DM. 

Crenças sobre 
a saúde: 

influência nas 

atitudes de 
portadores de 

doenças 

crônico-
degenerativas 

em relação ao 

cuidado á 

saúde. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Estudo qualitativo 
descritivo 

2008 Heloísa 
Beatriz 

Machado, 

Cláudia 
Regina 

Revista 
Baiana de 

Enfermagem 

3 O objetivo do 
estudo é conhecer 

as crenças dos 

portadores de 
doenças crônico-

degenerativas 

sobre saúde e a 
influência das 

mesmas no 

cuidado com a 

saúde. No estudo 

foi observada uma 

prevalência maior 
de hipertensos do 

que diabéticos. As 

categorias 
identificadas 

mostraram como 

valores: saúde, 
família e fé. E 

como crenças: 

―saúde é tudo‖, 
―doença é algo 

ruim‖ e ― conviver 

com a doença pelo 
resto da vida‖. As 

crenças sobre 

cuidados com a 
saúde envolveram 

cuidado com 
medicamento e 

com a 

alimentação. Os 
cuidados com a 

saúde envolveram: 

seguir dieta, 
realizar atividade 

física e seguir o 

regime 
terapêutico. 

É importante 
que o 

profissional ao 

abordar e 
acompanhar o 

paciente tenha 

consciência de 
suas crenças, por 

isso a 

importância do 

vínculo entre o 

profissional e o 

paciente. Isso 
permite que o 

enfermeiro ou 

qualquer outro 
profissional 

possa traçar 

metas peculiares 
e de acordo com 

as 

particularidades 
de cada 

paciente.  

 
 

 

 

Frequência das 

manifestações 

cutâneas em 
diabéticos do 

programa 

saúde da 
família de 

Frutal, Minas 

Gerais 

 Pesquisa 

quantitativa/estud

o descritivo 

2009 Adriana 

Novaes 

Rodrigues 

 Brasilia med 3 O presente estudo 

busca identificar o 

perfil dos 
pacientes com DM 

e lesão cutânea 

dos grupos de 
programa de saúde 

da família do 

município de 
Frutal, Minas 

Gerais. Metade da 

amostra eram 
pacientes 

compensados e a 

outra metade 
descompensados. 

Das 569 lesões 
identificadas 437 

foram observadas 

nos doentes 
descompensados. 

As lesões mais 

freqüente 
observadas foram: 

ceratose, dermatite 

O estudo 

contribui para a 

reavaliação do 
atendimento do 

serviço público. 

É preciso 
orientar a 

prevenção para 

promover o 
controle da 

doença e evitar 

complicações, já 
que evidenciou-

se que os 

pacientes 
descompensados

, ou seja, aqueles 
que não possui 

controle da 

doença, são os 
mais afetados 

pelas suas 

complicações. 
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seborreica, xerose 

e ptiríase 
versicolore.  

Efeito de 

intervenção 
dietética sobre 

fatores de 

risco 
associados ao 

diabetes 

mellitus e à 
hipertensão 

arterial em 

idosos 
sedentários 

Observacional, 

transversal e 
descritivo-

analítico 

2010 Maria 

Martins, 
Manoel 

Souza 

Filho, 
Marco 

Antônio 

Mattos, 
André Luiz 

Gomes, 

Danielli 
Dantas 

Brasília Med 3 O estudo avalia o 

efeito da 
intervenção 

dietética sobre os 

fatores de risco 
associados ao DM 

e HAS em idosos 

de duas equipes de 
PSF de Teresina. 

No grupo de 

controle não foi 
observada melhora 

tenso ocorrido 

aumento da 
hemoglobina 

glicada. No grupo 

de intervenção 

dietética houve 

redução 

significativa da 
glicemia de jejum 

e do percentual da 

hemoglobina 
glicada. Além de 

reduzir o peso 

corporal, 
colesterol e 

pressão arterial 

sistólica e 
diastólica.  

O estudo 

comprova a 
importância da 

mudança dos 

hábitos 
alimentares na 

prevenção de 

fatores de risco e 
de complicações 

das doenças 

crônicas como 
HAS e DM. É 

importante 

fortalecer as 
atividades 

educativas e 

orientações que 

abordem esse 

tema para 

reforçar a 
importância das 

mudanças e 

benefícios de 
uma alimentação 

saudável no 

controle da 
doença.  

Estratégia de 

Saúde da 
Família no 

tratamento de 

doenças 
crônico 

degenerativas: 

avanços e 

desafios 

Estudo 

retrospectivo, 
exploratório, de 

natureza 

quantitativa 
 

2010 Márcia 

Adriana 
Zavatini , 

Paulo 

Roque 
Obreli Neto 

, Roberto 

Kenji 

Nakamura 

Cuman 

 

Revista 

Gaúcha de 
Enfermagem, 

Porto Alegre 

3 O estudo tem 

como objetivo 
avaliar a 

efetividade da ESF 

no tratamento de 
doenças crônico-

degenerativas. 

Foram analisados 

94 pacientes 

portadores de 

HAS e/ou DM, 
por meio da 

análise do sistema 

de 
acompanhamento 

de hipertensos e 

diabéticos e 
prontuários. Foi 

verificado um 

pequeno aumento 
no número de 

indivíduos com 

valores de pressão 
arterial e glicemia 

de jejum 

considerados 
adequados, no 

período analisado; 

apesar das 
mudanças na 

farmacoterapia 

destes pacientes e 
acompanhamento 

domiciliar. Foi 
verificado maior 

prevalência de 

indivíduos do sexo 
feminino (76,6%).  

 

A caracterização 

dos pacientes 
deste estudo 

permitiu 

verificar a 
existência de 

fatores que 

podem interferir 

negativamente 

na adesão ao 

tratamento, 
como: idade 

avançada, baixa 

escolaridade e 
número elevado 

de 

comorbidades. O 
enfermeiro deve 

ser capacitado e 

estimulado a 
desenvolver 

ações e 

estratégias na 
ESF onde atua. 

É fundamental 

que as unidades 
desenvolvam 

estudos de 

caracterização 
da população, a 

fim de serem 

planejadas 
intervenções 

mais eficazes. É 
importante que a 

equipe de saúde 

desenvolva 
vínculo com a 

família do 

paciente, pois 
ela auxilia na 

adesão do 
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paciente ao 

tratamento. 
 

 

Diabetes e 
suas 

comorbidades 

no Programa 
de Saúde da 

Família Vila 

Davi em 
Bragança 

Paulista, SP 

Pesquisa 
epidemiológica/es

tudo descritivo 

2010 Carolina de 
Toledo 

Lima, 

Danilo 
Toshio 

Kanno, 

Marcus 
Cezar 

Recco 

Gonsalles, 
Débora 

Magrini 

Baratella 
Assis, 

Estela 

Márcia 

Flores 

Gianesella 

Revista 
Brasileira de 

Clínica 

Médica 

3 O estudo 
caracterizou os 

pacientes 

cadastrados e 
identificou suas 

comorbidades 

comparando os 
dados com a 

realidade estadual 

e nacional. O 
estudo detectou na 

amostra: 30% 

sobrepeso e 
obesidade, 13% 

retinopatia, 10% 

pé diabético e 

11,5% nefropatia. 

Houve prevalência 

do sexo feminino 
na amostra e 

observou-se 

deficiência nos 
dados contidos nos 

prontuários. 

Os dados 
obtidos neste 

estudo são 

referentes a 
somente um 

PSF, 

provavelmente 
por isso 

apresentam 

algumas 
diferenças dos 

dados nacionais 

e estaduais. É 
importante 

destacar o 

grande número 

de mulheres na 

amostra, 75%, 

mostrando que 
esse gênero é 

mais acometido 

pela doença. 
Deve-se atentar 

para a falta de 

dados contidos 
nos prontuários 

o que pode 

resultar nos 
resultados 

discrepantes das 

pesquisas 
realizadas com a 

literatura.  

Qualidade de 
vida na 

percepção da 

gravidade da 

doença em 

portadores de 

Diabetes 
mellitus 

Estudo 
transversal, 

quantitativo, 

descritivo-

exploratório 

2012 Geisa Mara 
Cardoso, 

Luciana 

Mendonça 

de Arruda 

Valoes, 

Onislene 
Alves 

Evangelista 

de Almeida, 
Carlos 

Kusano 

Bucalen 
Ferrari 

Enfermagem 
em foco 

3 O estudo avaliou a 
qualidade de vida 

e a percepção da 

doença em 

pacientes com 

Diabetes mellitus 

atendidos na ESF 
de Aragarças-GO. 

O estudo concluiu 

que a percepção 
de gravidade do 

DM está 

relacionada ao 
comprometimento 

da qualidade de 

vida. A maioria 
não tem noção da 

gravidade da 

doença.  
 

No estudo a 
freqüência da 

associação 

diabetes e 

hipertensão foi 

elevada, bem 

como todos os 
domínios da 

qualidade de 

vida foram 
afetados pela 

doença, 

principalmente 
nos pacientes 

diabéticos com a 

percepção sobre 
a doença 

comprometida. 

A percepção que 
o paciente tem 

da doença como 

grave, a 
conscientização 

de sua 

cronicidade, das 
complicações 

possíveis, 

vivenciar essa 
realidade reflete 

no físico, social 
e 

psicoemocional 

afetando a 
qualidade de 

vida do 

indivíduo.  

Prevalência de 
Diabetes 

Inquérito 
epidemiológico 

2012 Diogo 
Santos 

Revista 
Brasileira de 

3 O objetivo do 
estudo foi 

A maior 
prevalência 
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mellitus em 

indivíduos 
atendidos pela 

Estratégia de 

Saúde da 
Família no 

município de 

Ubá-MG 

observacional de 

corte transversal 

Silva, 

Mateus 
Camaroti 

Laterza, 

Osvaldo 
Costa 

Moreira, 

Miguel 
Araújo 

Carneiro 

Júnior, 
Paulo 

Roberto 
Santos 

Amorim 

Atividade 

Física e 
Saúde  

identificar a 

prevalência de 
DM em pacientes 

da ESF do 

município, assim 
como a prática de 

exercícios físicos 

de acordo com o 
gênero e a faixa 

etária. A 

prevalência do 
DM foi de 2,5%, 

sendo que nos 
homens 1,6%e nas 

mulheres 3,5%. As 

mulheres tem 2,2 
vezes mais 

chances de 

apresentarem a 
doença que os 

homens. A prática 

de exercícios 
físicos indicou 

maior adesão dos 

homens do que 
das mulheres e 

teve uma baixa 

prevalência no 
geral. A 

prevalência 

aumentou 
proporcionalmente 

a idade sendo 

observado maior 
índice a partir dos 

50 anos.  

feminina no 

estudo pode ser 
justificada pelo 

horário realizado 

das entrevistas 
domiciliares, 

onde 

normalmente os 
homens estão 

em horário de 

trabalho. Esse 
fato foi a maior 

limitação do 
estudo e talvez 

possa justificar a 

demanda maior 
de mulheres nos 

serviços de 

saúde. O fato do 
envelhecimento 

intensificar a 

manifestação da 
síndrome pode 

se justificar pelo 

fato do aumento 
da resistência a 

insulina com o 

passar dos anos. 
Portanto é 

necessário 

elaborar e 
planejar 

programas de 

intervenções de 
saúde pública 

que atuem na 

prevenção e 
tratamento do 

DM combatendo 

seus fatores de 
risco, focando 

principalmente 

na prática de 
exercícios 

físicos. 

Perfil clínico, 
social e 

motivos de 

faltas em 
consultas de 

hipertensos 

e/ou diabéticos 

Eestudo de casos 
descritvo 

2013 Fernanda 
Teixeira 

Trindade, 

Haline 
Souza 

Antunes, 

Neyandra 
dos Santos 

de Souza, 

Tânia Maria 
de Oliva 

Menezes, 

Constança 
Margarida 

Sampaio 

Cruz 

Revista 
Eletrônica de 

Enfermagem 

3 O estudo buscou 
conhecer o perfil 

clínico e social de 

hipertensos e 
diabéticos que 

faltam as consultas 

e identificar os 
motivos para a 

ausência. O perfil 

detectado foi 
87,8% mulheres, 

porém a amostra 

possuía 43 
mulheres e seis 

homens, portanto 

não permite 

afirmar que elas 

faltam mais que os 

homens. A 
escolaridade e 

situação social e 

econômica 
apresentada foram 

baixas. Os 

motivos 
detectados foram: 

compromissos no 

dia, esquecimento 
da data e outros 

motivos não 

O agravamento 
da HAS e DM e 

suas 

complicações 
tem relação com 

a falta de adesão 

ao tratamento. O 
comparecimento 

às consultas é 

positivo a 
adesão ao 

tratamento. A 

diferença de 
gênero pode ser 

justificado 

devido a maior 

procura das 

mulheres aos 

serviços de 
saúde e maior 

preocupação das 

mesmas com a 
saúde. A baixa 

escolaridade 

pode representar 
dificuldades no 

entendimento 

das orientações 
realizadas pelos 

profissionais 



 29 

especificados.  comprometendo 

o seguimento do 
tratamento. 

Esses pacientes 

necessitam de 
acompanhament

o contínuo de 

uma equipe 
multiprofissional 

para prevenir 

complicações e a 
evolução da 

doença.  

Consulta de 
enfermagem 

ao diabético 

utilizando o 
Protocolo 

Staged 

Diabetes 

Management 

Estudo descritivo 
e transversal 

2014 Jéssica 
Sâmia Silva 

Torres, 

Lonara 
Holanda de 

Moura, 

Layla 

Gonçalves 

Macedo, 

Ana 
Roberta da 

Silva, Paulo 

César de 
Almeida 

Revista de 
Enfermagem 

UERJ 

3 Foi realizada uma 
análise da consulta 

de enfermagem 

aplicando o 
protocolo nas 

ESFs de Picos- PI. 

Os resultados 

evidenciaram 

aumento da 

circunferência 
abdominal em 

67,4% da amostra, 

36,3% com HAS 
estágio 1 e 85% 

faz uso de 

hipoglicemiantes.  

A complexidade 
do tratamento do 

Diabetes 

mellitus exige 
que a equipe de 

saúde esteja 

capacitada para 

o atendimento. 

O protocolo 

ajuda na 
caracterização 

da amostra. 

61,3% da 
amostra era do 

sexo feminino. 

A pesquisa 
mostra também 

a importância do 

enfermeiro por 
atuar 

continuamente 

com esses 
pacientes no dia-

a-dia e também 

mostra a 
necessidade de 

orientação e 
monitoramento 

contínuo aos 

pacientes 
diabéticos. É 

fundamental um 

protocolo de 
atendimento 

diabético 

visando a 
padronização do 

atendimento 

para que o 
mesmo seja 

humanizado e de 

qualidade, 
buscando o 

fortalecimento 

da educação em 
saúde para 

diminuir as 

complicações do 

Diabetes a esses 

pacientes 

aumentando sua 
qualidade de 

vida e a redução 

dos gastos 
públicos. 
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Análise do 

acesso ao 
tratamento 

medicamentos

o para 
hipertensão e 

diabetes na 

Estratégia de 
Saúde da 

Família no 

Estado de 
Pernambuco, 

Brasil 
 

Pesquisa 

quantitativa/estud
o seccional 

2015 Maria Nelly 

Sobreira de 
Carvalho 

Barreto, 

Eduarda 
Ângela 

Pessoa 

CesseI , 
Rodrigo 

Fonseca 

LimaI , 
Michelly 

Geórgia da 
Silva 

MarinhoI , 

Yuri da 
Silva 

SpechtI , 

Eduardo 
Maia Freese 

de 

CarvalhoI , 
Annick 

Fontbonne 

 

Revista 

Brasileira de 
Epidemiologi

a 

3 O estudo avalia o 

acesso a 
medicamentos 

para hipertensão e 

diabetes e o gasto 
direto relacionado 

à aquisição destes 

insumos entre os 
usuários da 

Estratégia Saúde 

da Família (ESF), 
no estado de 

Pernambuco. Dos 
785 hipertensos, 

91,2% referiram o 

uso de 
antihipertensivos e 

dos 823 

diabéticos, 85,6% 
utilizavam 

antidiabéticos 

orais (ADO), e 
15,4%, insulina. 

Os 

antihipertensivos 
eram fornecidos 

pelas equipes da 

ESF para 69,0% 
dos hipertensos, os 

ADO, para 75,0% 

dos diabéticos, e a 
insulina e 

insumos, para 

65,4%. Os 
hipertensos 

(36,9%) e os 

diabéticos (29,8%) 
que precisavam 

comprar os 

medicamentos 
referiram um gasto 

mediano mensal 

de R$ 18,30, R$ 
14,00 e R$ 27,61 

para 

antihipertensivos, 
ADO e insulina, 

respectivamente. 

 

Constatou-se um 

acesso médio a 
baixo, e a 

dificuldade para 

alguns usuários 
de comprar os 

medicamentos. 

Ademais, os 
resultados levam 

a uma reflexão 

sobre as 
potencialidades 

e dificuldades 
decorrentes da 

descentralização 

para os 
municípios de 

pequeno porte, 

tendo em vista 
que apesar da 

descentralização 

evitar grandes 
deslocamentos 

da população, 

gera 
dificuldades de 

organização e 

atualização de 
conhecimentos 

dos profissionais 

de saúde. Diante 
destes fatos, o 

estudo aponta 

para a 
necessidade de 

reforçar 

estratégias no 
sentido de 

favorecer o 

acesso aos 
medicamentos 

nos municípios 

do Estado de 
Pernambuco. 

 

Implementação 

de ações 

fisioterapêuticas 
na prevenção de 

complicações 

do Diabetes na 
Estratégia de 

Saúde da 

Família 

Estudo 

quantitativo/ 

descritivo 

 

2015 

 

Ana Paula 

Coelho 

Figueira 
Freire, 

Mariana 

Romanholi 
Palma, João 

Carlos 

Aranha 
Lacombe, 

Rodolpho 

Maurício 

Leonardo 

Martins, 

Renata 
Aparecida de 

Oliveira 

Lima, 
Francis 

Lopes 

Pacagnelli 

Fisioterapia 

em 

movimento 

3 O estudo avalia e 

orienta os pacientes 

com DM tipo 2 
quanto ao pé 

diabético e a prática 

regular de 
exercícios físicos 

para controlar a 

doença e prevenir 
complicações.Fora

m encontradas 

deformidades, pele 

ressecada, calos, 

desidratação, 

ulceração, 
rachaduras e unhas 

quebradiças. A 

sensibilidade tátil 
estava alterada 

principalmente na 

região do calcanhar 
e a sensibilidade 

vibratória estava 

ausente em 5% dos 
indivíduos. 

Verificou-se 

A implementação 

de ações 

fisioterapêuticas 
nos diabéticos de 

uma EFS foi 

importante para 
destacar a 

presença de 

fatores de risco 
para 

complicações do 

diabetes. 

Detectou-se que 

os indivíduos da 

ESF necessitam 
de mais 

informações e 

programas para a 
prevenção de 

complicações do 

DM e apresentam 
alterações 

predisponentes a 

amputações. O 
processo 

educativo de DM, 
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diminuição na 

funcionalidade em 
movimentos de 

tornozelo. Dos 

participantes, 76% 
eram sedentários e 

24% conheciam os 

benefícios da 
prática regular de 

exercícios físicos. 

em relação à 

hiperglicemia, pé 
diabético e suas 

complicações, é 

primordial na 
prevenção da 

morbidade e 

mortalidade. Tais 
ações reduzem 

significativament

e o aparecimento 
de úlceras e 

possíveis 
amputações após 

o 

desenvolvimento 
de programas 

educacionais. 

Assim, o trabalho 
da equipe de 

saúde é 

fundamental para 
alcançar reduções 

na prevalência 

dessas 
complicações. 

Uso de serviços 

de saúde por 

diabéticos 
cobertos por 

plano privado 

em comparação 
aos usuários do 

Sistema Único 

de Saúde no 
município de 

Belo Horizonte, 

Minas Gerais, 
Brasil 

Estudo transversal 

quantitativo 

descritivo 

2016 Sara de 

Souza Silva, 

Juliana Vaz 
de Melo 

Mambrini, 

Maria 
Aparecida 

Turci, James 

Macinko, 
Maria 

Fernanda 

Lima Costa 

Caderno de 

Saúde Pública, 

RJ 
 

3 O estudo comparou 

o uso dos serviços 

de saúde, o uso de 
medicamentos, a 

cobertura de 

exames e o 
comportamento de 

saúde de indivíduos 

com diabetes 
afiliados a planos 

privados de saúde 

cobertos e dos 
cobertos pela ESF, 

segundo as fontes 
de atenção em 

saúde. O uso dos 

serviços de saúde e 
de medicamentos, a 

cobertura de 

exames e o 
consumo de álcool 

e tabagismo não 

diferiram entre as 
fontes de atenção. 

A prevalência da 

prática insuficiente 
de atividade física e 

o sedentarismo 

foram duas vezes 
maior nos pacientes 

cobertos pela ESF. 

O trabalho indiciou 
também que os 

usuários exclusivos 

do SUS são 60 mais 

propensos a terem 

dificuldades em 

conseguir 
consultas. 

Neste estudo 

também houve 

predomínio do 
sexo feminino na 

amostra. É 

preciso reforçar o 
processo 

educativo na 

atenção primária 
a saúde para 

melhorar o 

comportamento 
dos indivíduos 

com diabetes. O 
estudo sugere que 

as ações no 

âmbito do ESF 
não estão sendo 

suficientes para 

promover a 
atividade física, 

deve-se realizar 

ações mais 
efetivas para 

estimular essa 

prática e 
reorganizar 

melhor o 

desempenho da 
atenção primária 

para que melhore 

o acesso a 
consultas desses 

pacientes.  
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Estudos mostram que a partir da implementação do Programa de Saúde da Família 

no Brasil em 1994, aumentou o acesso da população aos serviços de saúde. A família passou a 

ser o objeto de atenção no ambiente em que vive, permitindo uma compreensão ampliada do 

processo saúde/doença. O programa inclui ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes (PAIVA et al., 2006). 

Mas, apesar do acesso ampliado, existem muitos estudos que relatam a existência de 

queixas de falta de medicamentos, além de exame físico e anamnese insatisfatórias, 

mostrando que ainda existem muitos aspectos a serem melhorados nesse âmbito da saúde da 

família (PAIVA et al., 2006; BARRETO et al., 2015).  

Silva et al. (2016) expõe que os usuários do SUS possuem mais dificuldade de 

conseguir consultas do que os que possuem planos de saúde, sendo necessário aumentar a 

cobertura de consultas nas Unidades no Brasil, procurando diminuir os discrepantes dados 

existentes que comparam o atendimento do SUS aos atendimentos cobertos pelos planos.  

É possível perceber em todos os estudos presentes, a amostra feminina prevalente a 

masculina. Santos et al. (2008) e Trindade et al. (2013) inferem que as mulheres procuram 

mais os serviços de saúde do que os homens, não sendo relevante as análises quanto ao gênero 

em todos os casos. Será que podemos concluir que a doença realmente acomete mais as 

mulheres? Além disso, em estudos realizados a partir de visitas domiciliares, como o 

abordado por Silva et al. (2012), no horário das visitas domiciliares realizadas, os homens se 

encontravam trabalhando e a mulher em casa, na maioria das residências. É importante atuar 

na promoção da saúde do homem e aumentar o acesso dos mesmos aos serviços de saúde. 

Muitos desses homens podem ser diabéticos e não saber, pois não procuram profissionais de 

saúde nem realizam exames de rotina para detectar a doença. 

Além disso, Santos et al. (2008) e Silva et al. (2012) relatam que quanto maior a 

idade maior a prevalência da doença, o que pode ser justificado pelo aumento da resistência à 

insulina e Trindade et al. (2013) cita que as mulheres possuem maior expectativa de vida do 

que os homens, ou seja, elas vivem mais do que os homens, podendo ser mais afetadas 

também pelo Diabetes, já que sua prevalência é maior de acordo com a idade.  

Silva et al. (2012) incita que as mulheres diabéticas tendem a apresentar maior 

percentual de gordura corporal e IMC, menor aptidão cardiorrespiratória e nível de atividade 

física, acarretando sobrepeso e obesidade, que são fatores de risco para a doença. Ele aborda o 

sedentarismo prevalente nas mulheres e indivíduos de baixa escolaridade.  

O exercício físico juntamente com a dieta e o tratamento farmacológico são 

considerados umas das três principais medidas no tratamento do DM.  
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Paiva et al. (2006), Trindade et al. (2013) e Zavatini et al. (2010) também abordam a baixa 

escolaridade e baixa renda presente nos integrantes das amostras, o que infere a dificuldade no 

entendimento das orientações realizadas pela equipe, assim como no seguimento do 

tratamento. As doenças crônicas apresentam correlação com essas variáveis, pois quanto 

maior o grau de instrução e capacidade econômica, menor a incidência de complicações 

devido ao maior nível de cuidados com a saúde. Zavatini et al. (2010) conclui que a idade 

avançada, baixa escolaridade e número elevado de comorbidades afetam o tratamento da 

doença. Mais um dado importante para atuar na prevenção e educação destes pacientes se 

certificando de que todas as orientações foram compreendidas. 

Quanto aos estudos que avaliaram as complicações da doença, foi observado que a 

maioria dos pacientes apresentou alterações e complicações (SANTOS et al., 2008; LIMA et 

al., 2010). Em um estudo realizado por Santos et al. (2008), 58,9% da amostra apresentou 

pelo menos uma complicação da doença, sendo que a prevalência das complicações aumenta 

de acordo com a idade. Isso mostra a importância de atuar na prevenção da doença para evitar 

que a mesma se estabeleça. O autor cita alguns estudos que relatam que os pacientes com DM 

tipo 2 possuem um risco quatro vezes maior de ter doença vascular periférica em relação aos não 

diabéticos. 

Além da prevenção, é muito importante orientar aqueles que já são diabéticos sobre a 

importância da mudança dos hábitos alimentares, prática de exercícios físicos e aderência 

medicamentosa para evitar complicações e diminuição da qualidade de vida. Estudos 

comprovam que pacientes que possuem controle sobre a doença são menos afetados pelas 

complicações da mesma do que os pacientes descompensados (RODRIGUES, 2009). Cardoso 

et al. (2012) aborda que o DM afeta diretamente a qualidade de vida do paciente em todos os 

níveis, e a maioria destes pacientes, não tem noção da gravidade da doença.  

Martins et al. (2010) mostra a importância da mudança nos hábitos alimentares. Em 

seu estudo, a amostra na qual foi realizada intervenção dietética, houve redução da glicemia 

de jejum, hemoglobina glicada, colesterol e pressão arterial, comprovando a eficácia da dieta.  

Torres (2014) sugeriu a implementação de um protocolo nacional de atendimento aos 

pacientes diabéticos para padronizar a assistência. A complexidade do tratamento do DM 

exige que a equipe de saúde esteja capacitada para o atendimento. Um protocolo ajudaria na 

caracterização dos pacientes e na padronização do atendimento para que o mesmo seja 

humanizado e de qualidade, buscando o fortalecimento da educação em saúde para diminuir 

as complicações do Diabetes, aumentando sua qualidade de vida dos pacientes e 

consequentemente reduzindo os gastos públicos.  
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Para que a ideia saia do papel, é importante que as anotações referentes ao estado de 

saúde do paciente e os dados clínicos sejam corretamente anotados nos prontuários. Porém, 

Santos et al. (2008) e Lima et al. (2010) relatam um problema encontrado em suas análises 

que é o baixo índice de registro nos prontuários, o que prejudica e limita as conclusões das 

pesquisas realizadas e prejudicam a veracidade dos dados. 

Sabe-se que a ESF reorganizou a Atenção Básica no país. Á partir daí estabeleceu-se 

um vínculo entre as equipes de saúde da família com a população aumentando a 

resolutividade na saúde. Os profissionais de toda a equipe trabalham próximo ao paciente, 

conhecendo a realidade social, demográfica e epidemiológica. São identificados os principais 

problemas de saúde e situações de risco às quais a população de sua área está exposta, 

prestando assistência integral e encaminhando ao especialista quando necessário.  

Percebe-se, após a análise dos artigos evidenciados, que deve haver maior atenção à 

qualidade da assistência à saúde, tanto pela parte dos profissionais quanto dos pacientes. É 

importante reforçar medidas de ações nos serviços de saúde que visem reduzir os fatores de 

risco e o impacto das complicações na qualidade de vida dos pacientes com DM, visando 

reduzir os danos e complicações da doença. 

A complexidade do tratamento do DM exige que a equipe de saúde esteja capacitada 

para o atendimento, portanto, é primordial realizar programas de capacitação e educação 

permanente com os profissionais. O enfermeiro especificamente, deve atuar continuamente 

com esses pacientes no dia-a-dia e realizar orientações e monitoramento contínuo dos 

mesmos. O enfermeiro deve ser capacitado e estimulado a desenvolver ações e estratégias na 

ESF onde atua. É fundamental que as unidades desenvolvam estudos de caracterização da 

população, a fim de serem planejadas intervenções mais eficazes.  

O agravamento do DM e suas complicações têm relação com a falta de adesão ao 

tratamento, por isso é importante estimular o comparecimento às consultas e grupos e realizar 

busca ativa dos faltosos. Esses pacientes necessitam de acompanhamento contínuo de uma 

equipe multiprofissional para prevenir complicações e a evolução da doença. É importante 

que a equipe de saúde desenvolva vínculo com a família do paciente, pois ela auxilia na 

adesão do mesmo ao tratamento.  

A confecção de cartões dos pacientes diabéticos separados por área é uma ideia 

interessante que facilita o acompanhamento e monitoramento dos mesmos. Lembrando que 

todos os dados do paciente devem ser anotados no prontuário, não só nos cartões. Lima et al. 

(2010) relata a falta de anotação dos dados do paciente nos prontuários prejudicando as 

análises epidemiológicas. 
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É importante reforçar medidas de ações nos serviços de saúde que visem reduzir os 

fatores de risco e o impacto das complicações na qualidade de vida desses pacientes. Sabe-se 

que esses pacientes em sua maioria possuem um domínio de percepção da doença 

comprometida. A percepção que o paciente tem da doença como grave, a conscientização de 

sua cronicidade, das complicações possíveis, são aspectos que devem ser certificados, pois 

vivenciar essa realidade reflete no físico, social e psicoemocional, afetando a qualidade de 

vida do indivíduo (CARDOSO et al., 2012). 

O processo educativo de DM, em relação à hiperglicemia, pé diabético, dieta, prática 

de exercício físico, aderência medicamentosa e todas suas complicações é primordial na 

prevenção da morbidade e mortalidade. Essas ações reduzem significativamente o 

aparecimento de complicações, tornando o trabalho em equipe essencial para alcançar o 

sucesso no tratamento. 

É necessário que além de orientar a prevenção para promover o controle da doença, 

deve-se certificar se o paciente realmente entendeu todas as suas orientações. Portanto, é 

necessário elaborar e planejar programas de intervenções de saúde pública que atuem na 

prevenção e tratamento do DM combatendo seus fatores de risco, principalmente aos 

pacientes de idade avançada, baixa escolaridade e número elevado de comorbidades, que 

segundo Zavatini et al. (2010) são fatores que podem interferir negativamente na adesão ao 

tratamento.  

É importante destacar o grande número de mulheres presentes na amostra de todos os 

estudos apresentados. Diante desse exposto, devemos atentar para duas vertentes: intensificar 

as medidas de prevenção do DM nesse gênero e garantir a participação das mulheres nos 

grupos realizados nas Unidades. Como vários estudos inferem que as mulheres são as maiores 

frequentadoras das Unidades de Saúde e que se preocupam mais com a saúde que os homens, 

devemos buscar aumentar o acesso dos homens aos serviços de saúde. É importante realizar 

busca ativa juntamente aos agentes comunitários àquela população masculina que não realiza 

exames de rotina nem vai a Unidade de Saúde, rastreando assim possíveis comorbidades 

ainda não detectadas.  

Diante desta revisão integrativa, percebe-se a importância de fortalecer as ações 

educativas na ESF no Brasil. Para realizar ações dentro das Unidades que causem impacto 

real na qualidade de vida dos pacientes é necessário reorganizar a educação ao profissional de 

saúde primeiramente, capacitando-o para tais ações. É necessário que o enfermeiro tenha 

competência e infraestrutura para realizar grupos, salas de espera, orientações nas consultas, 
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monitoramento e acompanhamento desses pacientes, enfim todos os processos educativos e 

de cuidado relacionados aos pacientes diabéticos. 



 37 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Diabetes: fisiopatologia e complicações 

 

O DM é um distúrbio endócrino que consiste de um defeito de secreção e/ou ação da 

insulina produzida pelo pâncreas, caracterizando um estado de hiperglicemia no organismo, o 

qual prejudica a função de diversos órgãos, entre eles especialmente olhos, rins, nervos, 

cérebro, coração e vasos sanguíneos. A hiperglicemia pode evoluir para complicações graves 

e fatais como a Cetoacidose diabética e a Síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica 

(ALENCAR et al., 2013).
 

A hipoglicemia, evento contrário ao da hiperglicemia é a diminuição dos níveis 

glicêmicos para valores abaixo de 70mg/dl, podendo se manifestar por sinais como: tremores, 

taquicardia, sudorese, fome e evoluir para cefaleia, perda da consciência, convulsão e coma. 

O tratamento depende da gravidade do quadro, varia desde a ingestão de carboidratos a 

administração de glicose endovenosa. Para prevenir esse evento, é necessário o ajuste na 

medicação, atividade física, alimentação, monitorização da glicemia capilar e educação 

contínua (NOGUEIRA e NÓBREGA 2015). 

Existem dois tipos, o Diabetes mellitus tipo 1 e o tipo 2. O DM1, forma presente em 

5% a 10% dos casos, resulta da destruição de células betapancre ticas, o que gera deficiência 

de insulina. Na maioria dos casos, essa destruição é mediada por autoimunidade (FRAGOSO, 

2010).  

A Sociedade Brasileira de Diabetes refere que, a cada ano, mais de 70 mil crianças e 

adolescentes desenvolvem Diabetes Mellitus do tipo 1. A incidência do Diabetes tipo I é mais 

comum em indivíduos de 0 a 14 anos, porém pode afetar pessoas de qualquer idade, sendo 

muitas vezes sua forma tardia confundida com o tipo 2. O DM 1 é o tipo mais agressivo e 

causa emagrecimento rápido. Como há deficiência absoluta de produção de insulina no 

pâncreas, isso gera dificuldades ao fígado de produzir e manter os depósitos de glicogênio que 

é vital para o organismo. Isso gera o acúmulo de glicose no sangue, levando à hiperglicemia. 

Esses pacientes são insulino dependentes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2009). 

O DM  representa    a     dos casos e se caracteri a por defeitos na ação e 

secreção da insulina. A maioria dos pacientes com essa forma de DM apresenta sobrepeso ou 

obesidade. A DM  pode ocorrer em qualquer idade, mas é geralmente diagnosticado após os 

   anos. Os pacientes não dependem de insulina e ógena para sobreviver, porém podem 
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necessitar de tratamento com insulina para obter controle metabólico adequado. Alguns 

estudos mostram que o efeito do diabetes no cérebro tem contribuído para aumentar o grau de 

comprometimento das funções cognitivas e sugere que o DM tipo 2 acelera o processo de 

déficit cognitivo favorecendo o desenvolvimento de demência, prevalentemente na população 

idosa (JASMIM, 2013). 

Existe também o Diabetes gestacional (DG) que é definido como uma intolerância à 

glicose com início ou detectada pela primeira vez na gestação. Normalmente é detectada na 

segunda metade da gravidez e ocorre de 1 a 14% dos casos. Fatores de risco: idade superior a 

25 anos, obesidade ou ganho de peso excessivo durante a gestação, mulheres com menos de 

1,5m, gordura corporal excessiva, histórico familiar de DM em parentes de primeiro grau, 

crescimento fetal excessivo, poliidramnia, hipertensão arterial ou pré-eclampsia. A DG pode 

aumentar a morbimortalidade da mãe e do feto. A hiperglicemia no início da gestação 

favorece o abortamento e defeitos congênitos, por isso a importância do acompanhamento no 

Pré Natal (GROSSI e PASCALI, 2009). 

Dentre as complicações crônicas da doença podemos destacar: complicações 

macrovasculares, microvasculares e neuropáticas. A complicação macrovascular consiste na 

própria doença aterosclerótica, a doença cardiovascular, que no diabético é mais precoce, 

frequente e grave, sendo a maior causa de morbimortalidade nesses pacientes. Consiste na 

doença coronariana, doença cerebrovascular e doença vascular periférica. A prevenção 

primária dessa doença está diretamente ligada à prevenção dos fatores de risco do diabetes: 

hipertensão, dislipidemia, obesidade, tabagismo, etilismo e sedentarismo.  

A hipertensão é um dos fatores de risco tanto para as complicações crônicas tanto 

macrovasculares quanto microvasculares. A prevenção consiste nas mudanças do estilo de 

vida, ou seja, exige hábitos alimentares saudáveis, prática de atividades físicas regulares, 

redução do consumo de bebidas alcoólicas e abandono do tabagismo. Este está relacionado ao 

aumento do risco de doenças macro e microvascular. Já o etilismo reduz o nível de glicose no 

sangue mascarando os sinais de hipoglicemia, o que dificulta a normalização dos níveis de 

glicose durante os episódios de hipoglicemia (FRAGOSO, 2010). 

A prevenção secundária compreende o tratamento e o controle adequado da 

hiperglicemia, seja com o uso de agentes orais, seja com insulina. Nessa etapa, continua sendo 

também fundamental a mudança do estilo de vida: perda de peso por meio de dieta adequada 

e atividade física (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014). 

As complicações microvasculares consistem na retinopatia diabética, nefropatia e 

neuropatia. A retinopatia diabética (RD) é a principal causa de cegueira em pessoas com idade 
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entre 20 e 74 anos, sendo que 12% dos novos casos de diminuição da acuidade visual a um 

nível que impeça o exercício de atividades laborais (cegueira legal) são causados pela doença. 

Após 20 anos de doença, mais de 90% dos diabéticos tipo 1 e 60% daqueles com o tipo 2 

apresentarão algum grau de retinopatia. A principal causa de baixa visual é o edema macular, 

podendo estar presente desde as fases iniciais até em casos mais graves da doença. A forma 

proliferativa é aquela que se relaciona com a perda visual grave, devido a eventos oculares 

potencialmente causadores de cegueira irreversível, como a isquemia retiniana difusa. Nesses 

casos é estimada que a taxa de evolução para a cegueira seja de 50% em 5 anos. Em relação à 

prevenção e diminuição das complicações relacionadas à RD, destacamos o intenso controle 

glicêmico, pressórico e lipídico. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014).
 

A nefropatia diabética (ND) é uma complicação crônica do diabetes mellitus que 

acomete cerca de 35% dos pacientes diabéticos. A anormalidade observada na maioria dos 

casos é o aumento da excreção urinária de albumina (EUA) e a redução isolada da taxa de 

filtração glomerular (TFG). A ND é a principal causa de insuficiência renal crônica (IRC) em 

pacientes que iniciam em programas de diálise, inclusive no Brasil, estando associada a um 

importante aumento de mortalidade, principalmente relacionada à doença cardiovascular. De 

fato, o aumento da albuminúria é um importante fator de risco para eventos coronarianos, 

além de ser também um fator de risco para o desenvolvimento e progressão da nefropatia. 

Com base nessas observações, a partir de 2006, a Associação Americana de Diabetes 

(American Diabetes Association – ADA) incluiu como recomendação para avaliação da 

doença a estimativa da TFG e, recentemente a albuminúria, classificando como albuminúria 

normal ou aumentada (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014)
 

A neuropatia diabética é um distúrbio neurológico presente na doença, onde na 

clínica rotineira é muito comum observar a predominância da neuropatia sensoriomotora. A 

neuropatia pode envolver todo o sistema nervoso periférico em seus componentes 

sensoriomotor e autônomo. O diagnóstico se baseia no quadro clínico baseado nos sinais e 

sintomas do paciente e na realização de testes neurológicos. A neuropatia pode ser 

caracterizada por uma polineuropatia sensoriomotora ou neuropatia autonômica 

(cardiovascular, respiratória, digestiva ou geniturinária) ou a lesão pode ser mais localizada 

em um nervo específico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014).
 

As principais manifestações clínicas de comprometimento somático são: dormência 

ou queimação em membros inferiores, formigamento, pontadas, choques, desconforto ou dor 

ao toque de lençóis e cobertores e diminuição ou perda de sensibilidade tátil, térmica ou 

dolorosa. É importante lembrar que os membros superiores também podem ser afetados, e a 
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ausência de sintomas e sinais de parestesia não exclui o diagnóstico de neuropatia, pois alguns 

pacientes evoluem direto para a perda total de sensibilidade. O tratamento da neuropatia 

sensoriomotora e autonômica é geralmente medicamentosa e dirigida aos sinais e sintomas da 

doença e o bom controle metabólico do diabetes reduz a frequência e a intensidade das lesões 

neurológicas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014).
 

O pé diabético consiste em: infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos moles 

associados a alterações neurológicas e vários graus de doença arterial periférica (DAP) nos 

membros inferiores, de acordo com o glossário do Consenso Internacional.
 
É a complicação 

mais comum das úlceras que resultam em amputações nos países em desenvolvimento 

(PEDROSA e ANDRADE, 2011). 

Estudos mostram que 20 a 25% das internações de pacientes diabéticos ocorrem 

devido a complicação nos pés. 85% das amputações são precedidas por úlceras que na maioria 

das vezes decorrem de trauma extrínseco ocasionado normalmente por calçados inadequados, 

o que pode ser evitado com orientação e autocuidado (COELHO e SILVA, 2006). 

A neuropatia diabética está presente em 50% dos pacientes com DM2 acima de 60 

anos, sendo a polineuropatia diabética periférica (PND) a forma mais comum, e o fator mais 

importante para o surgimento de úlceras em pessoas com DM. A neuropatia diabética se 

apresenta como dor claudicante, caracterizada como câimbra ou dor contínua em membros 

inferiores frequentemente na panturrilha, assim como dor noturna e dor ao repouso decorrente 

da neurite isquêmica (NOGUEIRA e NÓBREGA, 2015). 

Apresentam na clínica como deformidades neuropáticas típicas: dedos em garra ou 

em martelo, proeminências de metatarsos e acentuação do arco, resultando em maior pressão 

plantar (PP), que está relacionada com a limitação da mobilidade articular, sobretudo nas 

articulações do tornozelo, subtalar e metatarsofalangianas, devido a hiperqueratose e 

calosidades, que consistem em lesões pré ulcerativas típicas, resultando em áreas plantares 

mais vulneráveis.  

Na avaliação anual do paciente, deve ser avaliado sua história clínica e deve ser 

realizado exame dos pés, removendo o calçado e meia do paciente. Durante a avaliação deve-

se avaliar a perda de sensibilidade, pois esta é o fator chave para o desenvolvimento de 

ulcerações e maior vulnerabilidade a traumas. Essa perda da sensibilidade confere um risco 

sete vezes maior de contrair uma ulceração. Devemos observar também ao exame físico, 

condições dermatológicas dos pés, como: pele seca, rachaduras, unhas hipotróficas ou 

encravadas, maceração interdigital por micose, calosidades e ausência de pêlos constituem 



 41 

condições pré-ulcerativas (GROSSI, 2009; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2014). 

Os principais fatores de risco são: história de úlcera prévia e/ou amputação; duração 

do DM (superior a 10 anos); hemoglobina glicada > 7%, ou seja descontrole metabólico; 

visão deficiente; PND: com ou sem deformidades, sintomas presentes ou ausentes; 

orientação/educação deficiente acerca de DM e de problemas nos pés (GROSSI, 2009; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014). 

 

2.2 Sobre a competência do enfermeiro 

 

Nos últimos anos, os debates e estudos sobre a competência e a sua importância na 

educação profissional e na formação docente vem ganhando espaço. O modelo de 

competências nasce de uma mudança considerável nas complexidades do trabalho e nas 

relações sociais que permeiam o local de trabalho. O termo competência tem sido alvo de 

várias apropriações em diversos setores, até se configurar como paradigma da educação. 

(CHAGAS, 2014) 

Para Perrenoud (2001), competência consiste em identificar e resolver problemas 

complexos, navegando entre valores contraditórios e enfrentando conflitos internos e 

intersubjetivos. Os recursos que englobam a competência consistem no conhecimento de cada 

um, nos aprendizados que cada um teve durante a vida, na educação familiar, nas experiências 

vividas, nas relações com o mundo, sendo essas muito subjetivas e pessoais. O conhecimento 

ou saber, é uma representação da realidade e eles dependem da nossa relação com o mundo.  

Muitas vezes, as pessoas se baseiam na competência de um profissional através da 

imagem que ela tem da profissão e não através de uma observação sistemática daquele 

profissional. No Dicionário do Aurélio, competência consiste em: capacidade, suficiência 

(fundada em aptidão), atribuições. Mas, para Perrenoud (2001), competência não reside nos 

conhecimentos e capacidades a serem mobilizados, mas na própria mobilização desses 

recursos e o saber faz parte deles.  

 

 ―A competência não é algo que se possa observar diretamente, mas pode ser 

inferida pelo desempenho. Numa determinada profissão, agrupamentos de 

desempenhos de natureza afim conformam áreas de competência complementares. 

Neste sentido, o conceito de competência profissional é empregado no singular, pois 

retrata a síntese de conjuntos de desempenhos (capacidades em ação) agrupados em 

áreas de competência que conformam o campo da prática profissional, segundo 

contexto e padrões de excelência‖ (LIMA, 2005, p.373). 
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Existem situações no ambiente profissional que possuem uma maior complexidade, 

exigindo que o profissional saiba administrá-la. A complexidade nos remete as características 

objetivas de um problema. Já a dificuldade se refere a capacidade do sujeito em enfrentar uma 

situação, estando relacionada aos recursos que ele dispõe e sua capacidade de mobilizá-los. 

(LE BOTERF, 2003)  

No quadro abaixo, podemos identificar os saberes que envolvem a administração da 

complexidade, constituindo os saberes necessários a competência profissional, segundo Le 

Boterf(2003): 

 

Quadro 3: Saberes necessários à competência profissional. 

Saber Agir Saber agir não se reduz ao saber operar. O profissional não deve 

somente fazer o que é prescrito, ele deve ir além. A competência se 

revela mais no saber agir do que no ―saber fa er‖, pois é quando o 

profissional sabe encarar o imprevisto. Não é necessário ser competente 

para fazer o que é prescrito, ou seja, para aplicar o que já é conhecido. 

Ser competente é, diante das complexidades e dos imprevistos, saber 

tomar iniciativas e decisões, fazer escolhas, assumir riscos, inovar no 

dia-a-dia e assumir responsabilidades.  

Saber Mobilizar 

Recursos 

O profissional não é aquele que possui conhecimentos ou habilidades. 

Possuir saberes não significa ser um profissional competente, pois 

pode-se conhecer técnicas e não saber aplicá-las no momento certo. 

Algumas pessoas sabem mobilizar conhecimentos em um contexto em 

que se sentem seguras, porém não conseguem em situação de stress. O 

profissional competente é aquele que possui capacidades e 

conhecimentos e sabe mobilizá-los de modo pertinente, (não só seus 

conhecimentos e habilidades, mas também de sua equipe) em um 

momento oportuno em uma situação complexa. A competência se 

realiza na ação e o profissional não é competente sozinho. É na ação 

que o profissional demonstra sua capacidade. Saber não é possuir 

conhecimentos, é utilizá-los. 

Saber Integrar 

Recursos 

O profissional deve saber selecionar os elementos necessários no 

repertório de seus recursos, sabendo organizá-los e empregá-los para 

resolver um problema.  

Saber transpor O profissional não deve se limitar a execução de tarefas únicas e 

repetitivas. Ele deve possuir a capacidade de aprender e se adaptar. 

Deve ter condições de resolver problemas e enfrentar situações em novo 

ambiente, sabendo utilizar os conhecimentos e habilidades que adquiriu 

em contextos distintos. 

Saber Aprender O profissional deve saber aprender com as experiências, deve saber 

transformar sua ação em experiência e fazer de sua prática profissional 
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uma oportunidade de criação de saber e aprendizado.  

Saber Envolver-se Ser profissional requer envolvimento, sua personalidade e ética estão 

em jogo. O envolvimento cria a confiança. O profissional deve se 

comprometer com a área que é de sua responsabilidade e assumir riscos. 

 

De acordo com Le Boterf (2003), o profissionalismo se constrói na articulação de 

três ―domínios": biografia e socialização do sujeito, contexto profissional e formação 

profissional. A competência profissional não reside nos recursos (conhecimentos, capacidades 

cognitivas, capacidades relacionais, etc.) a mobilizar, mas na própria mobilização desses 

recursos. Ela é da ordem do "saber mobilizar". Para que haja competência, é preciso saber 

mobilizar esses recursos. Os saberes-recursos não constituem a competência, mas aumentam 

ou diminuem as chances de ser competente. Na figura abaixo, podemos visualizar a 

articulação dos três domínios que compõem a competência profissional: 

 

Figura 2: Articulação dos domínios que compõem a competência profissional  

 
(GALVÃO, 2012) 

 

A competência do profissional enfermeiro está relacionada ao saber cuidar, pois a 

essência da enfermagem é o cuidado ao ser humano, individualmente ou na coletividade, de 

modo integral e holístico, desenvolvendo atividades de promoção, proteção, prevenção, 

reabilitação e recuperação à saúde. O enfermeiro deve desenvolver competência para cuidar, e 

o cuidado está diretamente ligado a educação. A orientação do profissional ao paciente e as 

ações educativas contribuem e favorecem a troca de ideias, promovendo a compreensão dos 
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saberes. A enfermagem é uma profissão que possui uma matriz educadora muito forte, 

principalmente na atenção primária, o que exige que o enfermeiro possua competência para 

educar. (MOURA et al., 2015). 

Em 1990, foi realizada na Tailândia a Conferência Internacional sobre Educação, 

patrocinada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), onde foi elaborado o documento chamado ―Declaração Mundial sobre a 

Educação para Todos‖ que culminou no relatório denominado ―Educação – um tesouro a 

Descobrir‖, e pondo os grandes objetivos da nova educação e as estratégias para alcançá-los 

(CHAGAS, 2014). 

Á partir da Conferência Internacional sobre Educação, foi criada em 1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9394/96 – que destaca finalidades da 

educação superior e a necessidade de estimular a formação de profissionais com espíritos 

cientifico e pensamento reflexivo. Com a LDB, surgem as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) que fornece as bases para o exercício de cada área de formação profissional. Ela 

define o perfil do profissional e as competências a serem alcançadas (VALENTE; VIANA 

2009). 

 

 ―Ao ensino superior cabe a missão de formar profissionais críticos e reflexivos, 

aptos a viverem em um mundo de constantes transformações, capazes de construir 

novos conhecimentos a partir das informações do mundo ao seu redor, e dotados de 

profundo senso ético e humano. Para tanto, o professor deve estar preparado, dotado 

das competências necess rias para um ensino transformador.‖ (VALENTE; VIANA, 

2009, p.5) 

 

A educação é um instrumento que permite ao homem compreender o que ocorre na 

sociedade abrangendo sua visão sobre o mundo. As novas diretrizes curriculares na graduação 

de enfermagem têm como objetivo: ―levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a 

aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a conhecer‖. Os conteúdos 

curriculares devem ser pertinentes à capacitação pedagógica do enfermeiro e devem abordar a 

construção das competências do profissional.  

Independente da licenciatura em enfermagem, o curso deve fornecer a visão de 

educar para a cidadania e a participação social. A definição de estratégias pedagógicas que 

articulem o saber, o saber fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a ser, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e o aprender a conhecer, constitui atributos 

indispensáveis à formação do enfermeiro. A valorização dos conceitos éticos e humanísticos e 

o desenvolvimento no aluno e no enfermeiro, de atitudes e valores orientados para a cidadania 

e para a solidariedade são essenciais (FERNANDES, 2014). 
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A educação bancária que privilegia a simples transmissão do saber (depósito), tão 

confrontada por Paulo Freire, é viabilizada através dos currículos recheados de disciplinas que 

fragmentam o processo de ensino/aprendizagem. É essencial o estabelecimento de novos 

modelos acadêmicos com ênfase no papel do aluno como sujeito ativo do seu aprendizado e 

na valorização dos professores (FERNANDES, 2014). 

     A prática pedagógica do enfermeiro professor vem sendo repensada em virtude da 

necessidade de mudança na formação do profissional de Enfermagem, conforme estabelecido 

pelas Diretrizes Curriculares para o curso de graduação em Enfermagem. A proposta 

pedagógica deve estar ajustada com as transformações sociais. Essas mudanças estão 

respaldadas na Resolução do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de educação superior 

(CNE/CES) nº. 3 de 07 de novembro de 2001, que institui as diretrizes dos cursos de 

graduação em enfermagem. No artigo 14º artigo, é explicitado que os cursos de graduação em 

Enfermagem devem implementar uma metodologia no processo de ensinar-aprender que 

promova no aluno a reflexão sobre a realidade social e aprenda a aprender. É necessário 

capacitação contínua desses profissionais para que haja essas transformações. A formação do 

professor é um dos principais fatores que podem levar a melhoria na qualidade do ensino. Não 

podemos formar enfermeiros generalistas, críticos e reflexivos sem que os enfermeiros 

professores tenham uma adequada formação (RODRIGUES e MENDES, 2006). 

 

 ―As DCN definem competência para o profissional enfermeiro como sendo a 

capacidade de mobilizar, articular, colocar em ação valores, conhecimentos e 

habilidades necessárias para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 

requeridas pela nature a do trabalho‖ (CHAGAS, 2014, p.30) 

 

Chagas (2014) explicita as competências e habilidades gerais e específicas 

requerentes ao perfil do profissional de enfermagem de acordo com o Conselho Nacional de 

Educação (CNE), formalizado pelas DCN, apresentando um novo perfil para o profissional de 

enfermagem: 
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Quadro 4: competências e habilidades gerais do profissional de enfermagem 

Competências e habilidades gerais do profissional de enfermagem 

Atenção à saúde Os profissionais de saúde, dentro do seu âmbito profissional, devem estar 

aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação 

de saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve 

assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e continua com 

as demais instâncias do sistema de saúde. Os profissionais devem realizar 

seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde 

não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a solução do problema de 

saúde, tanto a nível individual como coletivo. 

Tomada de decisões O trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo- 

efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. Para esse fim, os mesmos devem possuir 

habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada. 

Comunicação Os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve 

comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura: o domínio 

de pelo menos uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e 

informação; 

Liderança 

 

No trabalho de equipe multiprofissional, os demais profissionais de saúde 

deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em 

vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, 

responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, 

comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

Administração e 

gerenciamento 

 

Os profissionais devem estar aptos a fazer o gerenciamento e administração 

tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, 

da mesma forma que devem estar aptos a serem gestores, empregadores ou 

lideranças na equipe de saúde; 

Educação permanente Os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua 

formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde 

devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a 

educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, não 

apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando condições para 

que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais 
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Quadro 5: competências e habilidades especificas do profissional de enfermagem 

Competências e habilidades específicas do profissional de enfermagem 

Atuar profissionalmente compreendendo a natureza humana em suas diferentes expressões e fases evolutivas 

Incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação e de intervenção profissional 

Estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de organização social, 

suas transformações e expressões 

Compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis epidemiológicos das 

populações 

Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde 

Reconhecer-se como sujeito do processo de formação de recursos humanos 

Dar respostas às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas estrategicamente 

Comprometer-se com investimentos voltados à solução de problemas sociais 

 Atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos 

Reconhecer-se responsável pela coordenação do trabalho da equipe de Enfermagem 

Assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em saúde 

Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto de ponta para o cuidar de 

enfermagem 

Identificar fontes, buscar e produzir conhecimento para o desenvolvimento da prática profissional 

Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela 

família e pelos diferentes grupos da comunidade 

Participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde 

Reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de políticas e planejamento de saúde. 

 

As instituições de ensino exigem um profissional em constante desenvolvimento com 

potencial para resolução de problemas, capacidade de negociação e pro - ativo. Exige-se, 

atualmente, um perfil de enfermeiro que requer agilidades e decisões assertivas e criativas. O 

enfermeiro atua em diversos campos exercendo variadas atividades nos níveis primário, 

secundário e terciário. A constante evolução da ciência exige do enfermeiro constante 

atualização científica e técnica. A competência profissional, através da mobilização de 

conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem à organização e ao indivíduo, contribui 

para que o profissional saiba lidar com a complexidade das situações – problema (MARTINS 

et al., 2006). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Phillipe Perrenoud 

 

A escolha de Philippe Perrenoud, como referencial teórico, se justifica na abordagem 

da competência profissional do enfermeiro no estudo. Philippe Perrenoud discorre sobre o 

desenvolvimento de competências de forma clara e objetiva, sendo esse um dos pontos mais 

reconhecidos de seu trabalho. 

O referido autor nasceu na Suíça em 1954. É doutor em sociologia e antropologia e 

professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Genebra, 

onde atua nas áreas relacionadas a currículo, práticas pedagógicas e instituições de formação. 

É conhecido por sua grande influência no campo educacional. Apesar de não ser um 

pedagogo de formação, suas ideias sobre os problemas que permeiam a educação e a solução 

para tais tem contribuído para que os novos profissionais da área desempenhem o seu papel 

com uma nova visão sobre o ensino e a aprendizagem, modificando o funcionamento da 

escola principalmente em relação aos processos avaliativos (PHILIPPE PERRENOUD – 

BIOGRAFIA, 2015). 

No Brasil, suas ideias sempre exerceram grande influência. É referência para 

educadores em todo o país e praticamente fonte única para pesquisadores em educação e 

assessores em políticas educacionais. Philippe Perrenoud é um dos novos autores mais lidos 

no Brasil. O principal motivo do sucesso é o fato de ele discorrer de forma objetiva, sobre 

temas complexos e atuais, como formação, avaliação, pedagogia diferenciada e, 

principalmente, o desenvolvimento de competências. (PHILIPPE PERRENOUD – 

BIOGRAFIA, 2015). 

Perrenoud (2001) define a competência como a capacidade de mobilizar um conjunto 

de recursos cognitivos (conhecimentos, habilidades, informações, entre outros), a fim de 

solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações complexas. As competências 

estão ligadas a contextos culturais, profissionais, condições sociais, políticas, etc.  

A competência é manifestada pelo domínio do conhecimento e pelo hábito 

profissional. É definido por um ―conjunto de esquemas que permite gerar uma infinidade de 

práticas adaptadas a situações sempre renovadas‖. O profissional deve buscar adquirir sempre 

mais conhecimento através da educação e desenvolver competências que o auxilie a lidar com 

os problemas na prática profissional (PERRENOUD, 2001). 
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Para alguns autores a competência profissional exige muito mais que domínio de 

saberes, engloba os saberes, mas não se limita a eles. Segundo Perrenoud (2001, p.140), (...) 

"Conhecimentos são representações organizadas da realidade ou do modo de transformá-la. 

As competências são capacidades de ação.” É necessário saber diferenciar conhecimento de 

competência.  

É fundamental a reflexão crítica na ação profissional relacionada a estratégicas 

capazes de mobilizar os saberes teóricos -práticos. Perrenoud afirma sobre a ação diante de 

uma situação complexa e inesperada. 

 

 ―É uma ação intuitiva, improvisada (...) Do profissional, se aceita a parcela de 

irracionalidade inerente à toda ação humana complexa, exigida cada vez que há 

conflito entre a eficácia e o respeito pelos procedimentos estabelecidos. O 

profissional deve saber jogar com as regras, se necessário viola-lás e redefini-las.‖ 

(PERRENOUD, 2001, p.141). 

 

Perrenoud desenvolveu a obra ―1  Novas Competências para Ensinar‖ que discorre 

sobre as competências necessárias para a educação. São elas: (PERRENOUD, 2000) 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem 

2. Administrar a progressão das aprendizagens 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho 

5. Trabalhar em equipe 

6. Participar da administração da escola 

7. Informar e envolver os pais 

8. Utilizar novas tecnologias 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão 

10. Administrar sua própria formação contínua  

 

Á partir desse referencial, retomo a definição apresentada pelo autor destacando as 

competências julgadas prioritárias, correlacionando-as ao cotidiano do enfermeiro na 

Estratégia de Saúde da Família. 
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3.2 As competências para ensinar aplicadas ao enfermeiro na estratégia de saúde da 

família 

 

3.2.1 Organizar e dirigir situações de aprendizagem 

 

O enfermeiro possui um papel relevante de educador na ESF, sendo necessário 

desenvolver competência para ensinar. Desta forma, o profissional deve saber selecionar os 

temas que irá trabalhar de acordo com seus objetivos, seja em um grupo de apoio, em uma 

sala de espera ou na consulta de enfermagem. O enfermeiro deve trabalhar a partir das 

representações dos pacientes, não ignorando seus saberes, levando em consideração seu 

público alvo, o que envolve condição social, econômica, necessidades individuais, condição 

cultural e familiar. Não deve-se ignorar os conhecimentos pré - existentes desses pacientes.  

O enfermeiro deve trabalhar encima dos erros e das dificuldades dos pacientes para 

fazer o caminho do acerto. O erro do paciente em relação ao seu autocuidado ou adesão ao 

tratamento, por exemplo, está diretamente relacionado a educação em saúde do profissional 

que o orientou. Esse momento é uma oportunidade de auto avaliação do trabalho do próprio 

enfermeiro. É imprescindível estabelecer uma comunicação eficaz que facilite o processo de 

educação em saúde se certificando que seu objetivo foi alcançado. 

É essencial modificar a didática expositiva e retrógrada. Deve-se utilizar linguagem 

clara e objetiva, além de técnicas que envolvam o paciente em seu processo de saúde. É 

necessário criar meios de aprendizagem que promovam a interação com o profissional 

educador, gerando empoderamento desse paciente em seu autocuidado. 

 

3.2.2 Administrar a progressão das aprendizagens 

 

Perrenoud (2000) afirma que o paciente muda a todo tempo e o enfermeiro deve se 

lembrar dessa condição, desenvolvendo sensibilidade de percepção em relação às 

transformações vividas pelos pacientes. Ele deve desenvolver competência para conceber e 

administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades dos pacientes. O 

enfermeiro deve adequar seu vocabulário, não utilizando termos científicos que possam 

causar estranhamento. Ele deve transmitir conteúdos que serão efetivamente entendidos e 

incorporados pela estrutura cognitiva do paciente, através da simplificação e adaptação do 

conteúdo e da didática. 
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Além disso, o enfermeiro deve desenvolver competência para adquirir uma visão 

longitudinal dos objetivos de ensino, estabelecendo laços com as teorias subjacentes às 

atividades de aprendizagem. O enfermeiro deve ter competência para escolher as atividades 

de aprendizagem, conhecendo os mecanismos de desenvolvimento das didáticas de ensino. É 

necessário observar e avaliar os pacientes, tendo em mente sua condição. 

O profissional enfermeiro deve estar em constante atualização e renovação, focando 

o desenvolvimento do seu trabalho no sucesso de seus objetivos em relação à orientação e 

autocuidado dos seus pacientes. Para realizar esse processo é necessário que o cuidado seja 

continuado, que o enfermeiro não perca o foco nem o contato com esse paciente, visando a 

manutenção do cuidado e progressão do laço com o público alvo.  

 

3.2.3 Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 

 

Perrenoud (2000) afirma que cada paciente é diferente, possui dificuldades diferentes 

e níveis de aprendizagem diferentes, portanto, o olhar crítico, a escuta do profissional e o 

desenvolvimento do plano de cuidado também deve ser diferenciado para cada indivíduo. O 

enfermeiro deve possuir competência para fornecer apoio integrado ao paciente, levando em 

consideração a situação-problema de cada um, identificando suas fragilidades, sua cognição, 

percepção e aceitação da doença e todos os aspectos que englobam o ambiente social, cultural 

e familiar no qual este indivíduo está inserido. 

O enfermeiro deve ter a capacidade de olhar criticamente para cada paciente e 

visualizar além do que o paciente diz e do que ele demonstra ser, identificando a real 

necessidade de cada indivíduo e estabelecendo um laço de confiança, a fim de desenvolver 

um cuidado contínuo, através da ativação de toda a equipe multidisciplinar e do suporte da 

família.  

 

3.2.4 Envolver os pacientes em suas aprendizagens e em seu trabalho 

 

Nem sempre a estratégia utilizada pelo enfermeiro na educação em saúde é a melhor 

na visão do paciente, e nem sempre ele consegue atingi-lo com sua metodologia. É 

imprescindível que os pacientes sintam que são importantes no processo de autocuidado e que 

detêm a responsabilidade sobre sua qualidade de vida e seu futuro. O enfermeiro deve saber 

ouvir os pacientes, buscar sugestões e negociar as relações interpessoais, oferecendo 

estratégias diferenciadas e atividades opcionais de assistência e processos educativos. 



 52 

O enfermeiro deve desenvolver estratégias que estimulem o paciente a se cuidar e a 

se interessar em seu tratamento. É necessário modificar os paradigmas de grupos meramente 

expositivos, com didática retrógrada e científica. É importante envolver o paciente nesse 

processo, buscando sua opinião sobre os grupos existentes e salas de espera, por exemplo. 

Deve-se criar um diálogo com esses indivíduos e procurar saber suas reais necessidades, 

ideias de temas por exemplo de salas de espera para serem realizadas, modificações da 

metodologia nos grupos de apoio, fazendo com que eles se sintam importantes na construção 

e desenvolvimento das atividades na Unidade de Saúde e na manutenção de seu próprio 

autocuidado e tratamento. 

 

3.2.5 Trabalhar em equipe 

 

Perrenoud (2000) afirma que é necessário trabalhar em conjunto com os colegas. O 

enfermeiro deve possuir competência para: elaborar projetos em equipe; dirigir um grupo de 

trabalho e conduzir reuniões; formar e renovar uma equipe de saúde; enfrentar e analisar em 

conjunto situações complexas, práticas e problemas profissionais e administrar crises ou 

conflitos interpessoais. 

Em uma Unidade de Saúde, na grande maioria das vezes, o enfermeiro é responsável 

pelo gerenciamento, organização e supervisão de toda a equipe. Portanto, ele deve possuir 

competência para liderar, sendo primordial o desenvolvimento da capacidade de direção de 

grupos de trabalho e gerenciamento de reuniões. As reuniões de equipe são fundamentais e 

essenciais na ESF. É um momento em que os profissionais podem discutir diversas situações 

complexas em conjunto e chegar a um senso comum, podendo resolver conflitos, discutir 

planejamento do processo de trabalho e situações – problema de pacientes em vulnerabilidade 

ou em maior necessidade de atenção de toda a equipe. É um momento estratégico que 

viabiliza a elaboração de projetos relacionados a Unidade de Saúde. Além disso, o enfermeiro 

deve saber identificar e administrar conflitos interpessoais, problemas profissionais e tentar 

resolvê-los de forma amistosa. 

 

3.2.6 Participar da administração do cuidado 

 

O enfermeiro deve possuir competências para elaborar projetos no seu ambiente de 

trabalho, envolvendo pacientes e promovendo melhorias e mudanças na Unidade de Saúde. É 

primordial desenvolver capacidade de gerência participativa da Unidade, sabendo administrar 
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os recursos materiais e humanos, fazendo escolhas e tomando decisões em conjunto. Deve ter 

competência para administrar o local de trabalho, facilitando a cooperação dos diversos 

profissionais, apesar das diferenças de atribuições e de formação. 

É essencial promover a participação dos pacientes no âmbito da Unidade de Saúde, 

além de participar da administração do cuidado dos mesmos, através do desenvolvimento da 

autonomia e empoderamento em relação ao seu tratamento, a fim de realizar o autocuidado 

com qualidade, evitando futuras complicações.  

 

3.2.7 Informar e envolver os familiares 

 

É essencial que a família seja ativa e participativa, contribuindo para o sucesso do 

tratamento em todas as suas vertentes. Os familiares devem entender, assim como o paciente, 

sobre o processo de saúde doença o qual ele está vivendo, por isso é primordial que o 

enfermeiro oriente não só ao paciente como também aos familiares que convivem com o 

mesmo. 

Perrenoud (2000) infere que é necessário informar e envolver os familiares nos 

assuntos pertinentes aos pacientes, aceitando esses familiares como são, dentro de suas 

diversidades, eximindo-se de processos de julgamento ou imprimindo posição dominante 

referente a eles. O enfermeiro deve aceitar negociar, ouvir e compreender o que os familiares 

têm a dizer, os envolvendo na construção dos saberes e na manutenção do autocuidado e do 

tratamento. 

 

3.2.8 Utilizar novas tecnologias 

 

As tecnologias de informação e comunicação nos impuseram novas formas de pensar 

e nos relacionar no dia-a-dia. Perrenoud (2000) refere que é necessário ter competência para 

usar e ensinar a explorar as potencialidades didáticas da tecnologia, utilizando as ferramentas 

multimídias no ensino e cuidado. 

A tecnologia atingiu todos os âmbitos das profissões e relações interpessoais, sendo 

de grande valia aproveitar desse processo evolutivo para garantir as relações e técnicas de 

trabalho, a fim de aprimorar a comunicação e relação entre a equipe da ESF. Em todos os 

campos, é necessário considerar a tecnologia como aliada ao alcance de seus objetivos, 

facilitando o processo de conhecimento e de cuidado. 
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3.2.9 Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão 

 

Perrenoud (2000) ensina que o enfermeiro deve prevenir a violência, em toda sua 

amplitude, no ambiente de trabalho, lutando contra todas as formas de preconceito e 

discriminação, criando regras de conduta. O ambiente de trabalho deve ser harmonioso, de 

respeito mútuo, havendo relação recíproca entre o enfermeiro e os demais profissionais da 

equipe. Deve ser vedado excessos de abuso de poder, pois instigam desrespeito e violência. É 

essencial que o enfermeiro possua competência para desenvolver a consciência de sua 

profissão e o sentimento de responsabilidade, solidariedade e justiça, perante todos da equipe 

e seus pacientes. 

 

3.1.10 Administrar sua própria formação contínua 

 

A competência depois de adquirida deve ser conservada com seu exercício regular. O 

mesmo bastaria para exercer competências essenciais se o mundo profissional fosse estável. 

Como o mundo está em constante transformação, é necessário que os recursos cognitivos 

mobilizados pelas competências sejam atualizados. O enfermeiro deve estar em constante 

avanço e crescimento profissional. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de pesquisa  

 

A fim de melhor atender aos objetivos propostos, foi realizado um estudo descritivo 

e exploratório, de abordagem qualitativa, uma vez que esta possibilita maior aproximação 

com o cotidiano e as experiências vividas pelos próprios sujeitos. (MINAYO, 2013)
 

A pesquisa qualitativa é caracterizada por não precisar de métodos e técnicas 

estatísticas. Nela a coleta de dados é dinâmica e o objetivo e a subjetividade do sujeito não 

pode ser traduzida por números. Na pesquisa descritiva, observa-se o objeto e busca a 

resolução de problemas através de entrevistas pré-elaboradas de acordo com o contexto. O 

pesquisador deve possuir um amplo conhecimento do assunto com descrição de fatos e 

acontecimentos. Já na pesquisa exploratória, o objetivo é familiarizar-se com o problema, na 

intenção de torná-lo mais explícito, através da definição de hipóteses para o aprimoramento 

de ideias. (GONÇALVES, 2013)
 

Considerando que a pesquisa em voga envolveu seres humanos, a mesma foi 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), sendo aprovado sob o número de CCAA 68428617.2.0000.5243. Dando início, 

assim, à pesquisa, de acordo com a Resolução Nº466/2012 do Conselho Nacional de Saúde / 

Ministério da Saúde – CNS/MS (BRASIL, 2012).
 

Foram cumpridas as disposições regulamentadoras da Resolução N°466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde e solicitado a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) pelos sujeitos da pesquisa, enfermeiros e pacientes diabéticos. De acordo 

com a resolução citada toda pesquisa possui um risco inerente. O risco previsto para essa 

pesquisa, decorre do fato da metodologia da problematização poder gerar estranhamento no 

participante já que utiliza uma dinâmica de ensino diferente da tradicional. O pesquisador 

responsável cuidou para que o estudo não criasse desconforto. 

Elegemos como cenário de estudo, a Unidade de Saúde Dr. José Ferreira de Souza, 

do Município de Vassouras, Rio de Janeiro (RJ), onde são ofertados serviços de saúde da 

Atenção Primária. No município referido, existem 14 Unidades de Saúde, sendo que em cada 

uma trabalham dois enfermeiros, um assistencial e um gerente. Os sujeitos da pesquisa foram 

os enfermeiros assistenciais convidados das outras 13 Estratégias de Saúde da Família do 

município e os pacientes diabéticos da Unidade de Saúde onde foi realizado o grupo. Foram 

utilizados como critérios de inclusão: enfermeiros disponíveis da ESF do município de 
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Vassouras e pacientes diabéticos da área de abrangência da Unidade de Saúde referida. Como 

critérios de exclusão utilizamos: pacientes diabéticos que não são da área de abrangência da 

Unidade de Saúde Dr. José Ferreira de Souza e enfermeiros gerentes (que não atuam na 

assistência de enfermagem) e/ou enfermeiros que não atuam na ESF no município.  

A amostra de participantes foi de 09 enfermeiros e 03 pacientes diabéticos. Os 

enfermeiros foram identificados no estudo como: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 e E9; e os 

pacientes diabéticos foram identificados como: P1, P2 e P3. O foco do estudo são os 

enfermeiros, pois será discutido as competências necessárias a esses profissionais em relação 

a assistência dos pacientes diabéticos.  

As limitações do estudo foram: dificuldade em reunir os enfermeiros devido 

compromissos de trabalho e agenda semanal diferente de cada ESF, por isso foi realizada 

somente uma reunião com os mesmos. Foram convidados 14 enfermeiros e compareceram 09 

à reunião. Outra limitação encontrada foi a aderência dos pacientes diabéticos ao grupo, foram 

convidados 20 pacientes, através de convite em papel entregue pelo agente comunitário, 

porém só compareceram 03 pacientes. 

 

4.2 Coleta de dados 

 

A metodologia da coleta de dados foi baseada no Arco de Marguerez (BERBEL, 

2014) e foi dividida em três etapas, uma reunião com os enfermeiros e duas reuniões com os 

pacientes diabéticos. 

A primeira referência da metodologia da problematização é o Método do Arco, de 

Charles Maguerez, denominado Arco de Maguerez. Neste método são desenvolvidas cinco 

etapas a partir da realidade, sendo utilizados temas relacionados com a vida em sociedade. A 

primeira etapa é a observação da realidade, a partir daí são identificadas dificuldades e 

carências que serão problematizadas. Na segunda etapa – pontos-chaves- são definidas as 

possíveis causas, ―porque esse problema e iste?‖. A partir desses determinantes são 

elaborados pontos essenciais que deverão ser estudados para compreendê-lo melhor e 

encontrar uma forma de intervenção na realidade buscando a solução do problema. A terceira 

etapa constitui a busca de informações sobre o problema sendo estas analisadas, esta etapa 

compreende a teorização. Na quarta etapa são construídas hipóteses de solução para o 

problema e posteriormente na quinta etapa essas hipóteses são aplicadas à realidade –

aplicação à realidade -. Do meio foi observado os problemas e para o meio será levado uma 

resposta. (BERBEL, 2014) 
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Podemos inferir que Metodologia da Problematização visa ao desenvolvimento do 

participante e a transformação da realidade em algum grau, mesmo que sejam intervenções 

pequenas. O ponto de partida e chegada dessa metodologia corresponde ao processo ensino-

aprendizagem (BERBEL, 1998). 

 

Figura 3: Arco de Maguerez – Meodologia da Problematização 

 
 (BERBEL; GAMBOA, 2011). 

 

Na reunião com os enfermeiros, foi realizada primeiramente a apresentação da 

proposta do estudo e os mesmos foram dispostos em roda para facilitar a discussão do estudo 

e interação do grupo. Em um segundo momento, foi distribuído a cada enfermeiro um roteiro 

de perguntas para que respondessem buscando identificar as fragilidades desses profissionais 

quando se deparam com a assistência desses pacientes diabéticos e com a educação em saúde. 

Depois foi distribuída a situação – problema escolhida para o estudo, a cada participante, e 

realizada a leitura da mesma em slide. Após a leitura da situação – problema, iniciamos uma 

discussão com os enfermeiros sobre a mesma, problematizando junto ao roteiro de perguntas. 

Após esse momento, foi apresentada uma cartilha em slide, elaborada pela pesquisadora 

previamente, com a proposta de prevenção das complicações do DM visando o autocuidado 

do paciente, sendo a mesma avaliada pelos enfermeiros. 

A seguir, podemos identificar as etapas da reunião com os enfermeiros: 
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Quadro 6: etapas da reunião com os enfermeiros baseado no Arco de Maguerez. 

 

 Após a reunião com os enfermeiros, discussão, apresentação e avaliação da cartilha 

foi agendado um grupo com os pacientes diabéticos na Unidade de Saúde.  

Foram realizadas duas reuniões com os pacientes. Na primeira reunião inicialmente 

foi aplicado um questionário a fim de identificar o perfil sócio-econômico dos pacientes. A 

cartilha foi apresentada aos participantes e realizada uma explicação e ensino do conteúdo 

sobre autocuidado. Foi realizada uma discussão acerca das dúvidas para o preenchimento da 

cartilha, visto que os pacientes com dificuldade para leitura e/ ou escrita, o acompanhante 

auxiliou no preenchimento. Posteriormente foi distribuída a cartilha aos participantes para que 

os mesmos lessem em casa e tentassem realizar o autocuidado, conforme registrado na 

cartilha. Em um segundo momento, sete dias após a primeira reunião, foi aplicado um 

instrumento de avaliação da cartilha a fim de identificar as dificuldades encontradas por eles 

na leitura e se houve melhora na prática diária do autocuidado. A seguir, no quadro 5 e 6, 

Reunião com os enfermeiros: Recursos 

utilizados 

Duração 

 Apresentação da proposta do estudo. Data Show 

 

Folha A4 

 

Cartilha 

 

Gravador 

2 horas 

Entrega do roteiro de perguntas do estudo aos enfermeiros. 

(Apêndice 3) 

Entrega da situação – problema aos enfermeiros. (Apêndice 4) 

Leitura da situação – problema. 

 Discussão aberta junto ao pesquisador sobre a situação – 

problema e o roteiro de perguntas. 

Destaque dos principais problemas da situação (pontos - chave) 

Teorização dos problemas destacados conforme o conhecimento 

científico de cada enfermeiro. 

Hipóteses de Solução. 

Apresentação da cartilha. 

Discussão e avaliação da cartilha. 

Agradecimento e encerramento da reunião. 
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podemos identificar respectivamente as etapas da primeira e segunda reunião com os 

pacientes diabéticos: 

 

Quadro 7: etapas da primeira reunião com os pacientes diabéticos 

Primeira reunião com os pacientes diabéticos Duração 

Apresentação da cartilha e explicação/ensino do conteúdo sobre 

autocuidado no Diabetes. 

 

Discussão acerca das dúvidas para o preenchimento da cartilha. 

Orientação para retorno após 7 dias.  

 

Quadro 8: etapas da segunda reunião com os pacientes diabéticos 

Segunda reunião com os pacientes diabéticos Duração 

Aplicação do questionário de avaliação da cartilha pelos pacientes. 

(Apêndice 5) 

1 hora 

Discussão sobre as informações contidas na cartilha e realização ou não do 

autocuidado e dificuldades identificadas. 

Encerramento e agradecimento. 

 

 

4.3 Análise dos dados 

 

Após a realização dos grupos e utilizada a metodologia da problematização, foi 

realizada a análise temática através dos seguintes dados: 

 Discussão dos enfermeiros a partir da situação problema e roteiro de perguntas. 

 Transcrição dos dados a partir de gravação em áudio das reuniões. 

 Respostas da avaliação da cartilha pelos pacientes. 

Após a descrição dos dados, foram identificadas as palavras chaves e posteriormente 

discutidas em três categorias: a formação profissional do enfermeiro para o cuidado ao 

paciente com DM, a arte de cuidar do enfermeiro na assistência ao paciente com DM e formas 

de atuar do enfermeiro na assistência ao paciente com DM .  
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Sobre a problematização junto aos enfermeiros da ESF 

 

Os enfermeiros foram convidados a participar da reunião com a pesquisadora por 

telefone. Houve grande dificuldade em marcar um dia em que todos pudessem comparecer 

devido à agenda de cada Unidade de Saúde e compromissos dos enfermeiros, referente a uma 

fiscalização do Ministério da Saúde que estava acontecendo no mês de outubro. Desta forma, 

demandou um tempo maior para que os dados referentes à coleta de dados dos enfermeiros 

fossem captados. 

A reunião foi realizada no dia 04 de outubro de 2018 na Unidade de Saúde Dr. José 

Ferreira de Souza, na cidade de Vassouras, RJ, às nove horas da manhã, e teve duração de 

duas horas. Inicialmente, os enfermeiros foram dispostos em roda para facilitar a discussão do 

estudo e interação do grupo. Foi apresentada a proposta do estudo aos enfermeiros e 

distribuído o termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice 1), para que os mesmos 

assinassem, além do roteiro de perguntas do estudo (apêndice 5), para que respondessem, 

servindo de embasamento para a discussão posterior e problematização do tema. 

O roteiro de perguntas incluiu os seguintes questionamentos: Considerando o papel 

do enfermeiro nos cuidados ao paciente com Diabetes, em sua opinião, como deve ser a 

assistência desses pacientes na ESF? 

E1 – Deve ser dada através de orientações e educação, como por 

exemplo: hábitos de vida saudáveis, dieta adequada, atividade física, cessação do 

tabagismo, bem como a realização de exames periódicos, monitoramento do 

tratamento farmacológico prescrito, participação de atividades em grupo, busca de 

interação com familiares e promover o máximo o autocuidado eficiente. 

E2 – Pacientes devem ser monitorados periodicamente com consultas, 

avaliação dos pés, orientações sobre o uso correto dos medicamentos, autocuidado, 

prevenção de agravos. Devem ser orientados sobre o que é a doença e os problemas 

que pode causar ao organismo. 

E3 – Atenção especial aos diabéticos, com disponibilidade na agenda para 

atendimento prioritário aos casos. Disponibilização de grupos de apoio, orientação a 

esses pacientes, onde muitos se sentem perdidos, devido a dieta restrita e 

consequências da doença. O enfermeiro é o profissional capacitado para apoiar e 

orientar esse paciente para que sua trajetória com a doença seja amenizada e menos 

pesada no dia-a-dia. 

E4 – Assistência voltada para a prevenção das complicações e orientação 

para um real atendimento sobre o Diabetes. 

E5 – A assistência de enfermagem deve englobar o paciente como um 

todo, avaliando não somente o Diabetes, mas também todo seu estado psicossocial. 

Visto que a ESF é a atenção básica a esse paciente. A enfermagem deve assistir esse 

paciente na prevenção e promoção da saúde visando orientações e capacitando o 

paciente ao autocuidado. 
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E6 – Realização de consultas periódicas, aferição de glicemia capilar, 

referenciar para atendimento secundário (Se necessário), avaliação dos pés, 

orientações sobre alimentação e vida saudável. 

E7 – Deverá ser acompanhado todo mês pela equipe da unidade no 

sentido de abranger todo processo de saúde. Tem uns pacientes que não aderem o 

tratamento (controle glicêmico), ou seja, avaliar sempre o dano que a doença está 

fazendo no organismo paciente. 

E8 – Mapear completamente os pacientes diabéticos, garantir 

continuidade no tratamento adequado, dar ênfase em campanhas com palestras, 

promoção de dias específicos para o atendimento, realizar busca ativa dos pacientes 

que não comparecem a unidade, estimular exercícios físicos e alimentação saudável, 

agilidade em realização de exames e encaminhamento ao especialista. 

E9 – O paciente deve ser acompanhado de perto e monitorado. Deve ser 

realizado busca ativa dos pacientes faltosos e as consultas e exames dos pacientes 

diabéticos devem ter prioridade na marcação. Estes pacientes devem ser avaliados 

de forma integral e inseridos nos grupos de apoio na unidade. Quando for orientado 

nas consultas e nos grupos, o profissional deve se certificar que o mesmo 

compreendeu as orientações. 

 

Em relação a como deve ser realizada a assistência dos pacientes diabéticos nas 

Estratégias de Saúde da Família, os enfermeiros levantaram algumas vertentes que podem ser 

observadas no quadro abaixo: 
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Figura 4: vertentes da assistência ao paciente diabético na ESF 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 4 mostra as vertentes apontadas pelos enfermeiros em relação à condução da 

assistência dos pacientes diabéticos na ESF. Os enfermeiros apontaram a necessidade de 

realizar orientação e educação em saúde, sendo nas consultas e através da realização de 

grupos de apoio e salas de espera, destacando a necessidade de realizar a prevenção das 

complicações da doença através da promoção do autocuidado, capacitando o paciente para 

esta atividade. Foi citada a orientação quanto a prática de exercícios físicos, alimentação 

saudável, cessação do tabagismo, o que é a da doença e a gravidade de suas complicações, 

além da importância de certificar a compreensão e entendimento do paciente referente a essas 

orientações.  

Infere-se a necessidade de consultas periódicas e atendimento prioritário desses 

indivíduos em dias específicos, apontando a realização de exames rotineiros, avaliação dos 

pés, e encaminhamento ao setor secundário se necessário, agilizando esses agendamentos. 

No município de Vassouras, o enfermeiro gestor da Unidade de Saúde é responsável 

por levar o exame e/ou encaminhamento do paciente na Secretaria de Saúde para ser marcado, 

o mesmo busca o exame quando é agendado e o agente comunitário entrega na residência do 

paciente. Portanto, o enfermeiro consegue agilizar e priorizar os exames dos pacientes 

diabéticos de acordo com a urgência e necessidade de rapidez na marcação, pois tem contato 

direto com a Central de Marcação. 
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Foi destacada também, a necessidade de realizar a continuidade do tratamento desses 

pacientes, agendando a consulta de retorno e realizando busca ativa dos faltosos e/ ou dos que 

abandonam o tratamento, comprometendo diretamente sua qualidade de vida. 

Os enfermeiros apontaram que a assistência dos pacientes diabéticos deve ser 

realizada de forma integral, ou seja, o paciente deve ser avaliado e assistido não somente em 

relação ao Diabetes em si, mas também deve-se atentar a sua saúde mental, saúde sexual, aos 

aspectos cognitivos, emocionais, ambientais, familiares, socioculturais, entre outros campos 

pertinentes que englobam a saúde desse paciente. O profissional deve possuir olhar crítico no 

atendimento assistencial. 

O segundo questionamento do roteiro foi: Existem dificuldades enfrentadas em 

relação à educação em saúde com esses pacientes? Quais? 

E1 – Sim. Algumas, cito: a enfermagem atua em todas as pessoas da área 

abrangida pela sua ESF. Portanto, não só os pacientes com DM. O enfermeiro tem 

hoje a gerência da ESF, isso acarreta um acúmulo de serviços administrativos. Entre 

outros casos no qual a diminuição de tempo. Outro ponto relacionado ao paciente 

são os hábitos de vida enraizados aos pacientes com DM. 

E2 – Sim. Na maioria das vezes em relação ao entendimento da doença e 

percepção da mesma pelo paciente. O fato de grande parte ―achar‖ que as 

complicações não vão acontecer e não seguir o tratamento corretamente. Existe um 

polo especializado, as ESFs disponíveis para atendimento e esclarecimento de 

dúvidas, porém, a procura é somente especializada e restrita ao profissional médico, 

talvez pela cultura de achar que somente esse profissional pode resolver o problema. 

Pacientes diabéticos tem uma percepção de que a doença não é grave e não aceitam 

tal, não participando dos grupos de apoio e atividades propostas pela ESF e 

município. 

E3 – Sim. Culturalmente as pessoas procuram as Unidades de Saúde 

apenas quando estão passando mal. Normalmente, as atividades de educação em 

saúde tem baixa adesão dos pacientes, o que dificulta a prevenção de agravos. 

E4 – Sim. A dificuldade de aceitação, entendimento da doença e adesão 

de dieta e tratamento. 

E5 – Sim. Muitos pacientes diabéticos são provedores de sua residência e 

trabalham de forma integral, dificultando o acompanhamento na UBS. Falta de 

compromisso com o tratamento dos pacientes. 

E6 – Sim. A maioria não faz o cuidado que deveria realizar com sua 

saúde e quando é abordado por um participante da equipe o repreendendo quanto ao 

tratamento, o paciente não gosta e se afasta da unidade. 

E7 – Sim. Adesão aos grupos de apoio e não aceitação da condição 

clínica. 

E8 – Ao meu ver não são encontrados problemas na educação em saúde 

com esses pacientes. 

E9 – Falta de adesão nos grupos de diabéticos e ao tratamento em 

domicilio. Dificuldade em compreender a real gravidade da doença. 

Na figura abaixo há o apontamento das dificuldades encontradas pelos enfermeiros 

em realizar a educação em saúde com esses pacientes. Foi citado o acúmulo de serviços 

gerenciais e assistências da Unidade de Saúde inviabilizando a programação de atividades 

educativas. No município de Vassouras as ESFs centrais possuem dois enfermeiros, um 
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assistencial e um gerente. Já as ESFs rurais o mesmo enfermeiro realiza as duas funções, 

sendo o problema referido pelo entrevistado.  

 

Figura 5: Dificuldades encontradas pelos enfermeiros na educação em saúde com os pacientes 

diabéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra dificuldade relatada pelos enfermeiros foi a não aceitação da condição clínica 

pelo paciente. Nesta proposição, pode-se destacar o estudo realizado por Elizabeth Kübler-

Ross sobre os estágios da morte e do morrer, que ressalta um conjunto de reações emocionais 

vivenciadas pelos pacientes frente à morte. Esse conjunto de reações descritas em seu livro 

―Sobre a morte e o morrer‖ foi chamado dos cinco estágios da morte e do morrer, conhecido 

também como ―As cinco fases do luto‖. Os estágios são: negação, raiva, barganha, depressão 

e aceitação. No quadro abaixo evidencia-se a denominação de cada fase: (PAULA et al., 

2017) 
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Quadro 9: Cinco estágios da morte de acordo com a autora Elizabeth Kübler-Ross 

Cinco estágios da morte e do morrer 

Negação Negação de sua condição/ Fuga da realidade 

Raiva Revolta/ Inconformismo 

Barganha Tentativa de recompensa por bom comportamento para ganhar mais 

tempo de vida. 

Depressão Isolamento social/ Sentimento de impotência 

Aceitação Aceitação de sua real condição/ Destemor/ Paz consigo mesmo 

 

É essencial e de grande valia que o enfermeiro conheça esses sinais e tenha 

competência para reconhecer a manifestação de cada um deles, a fim de poder auxiliar o 

paciente em cada fase especificamente. O profissional de saúde também deve estar preparado 

para lidar com pacientes vulneráveis à morte, pois eles são preparados para a manutenção da 

vida e a morte pode causar sentimento de frustração, tristeza, perda, impotência, estresse e 

culpa, levando o profissional a afastar-se da situação na maioria das vezes (SUZAKI et al., 

2006). 

Outras dificuldades relatadas pelos enfermeiros foram: a compreensão e 

entendimento defasado do Diabetes Mellitus promovendo uma desvalorização das 

complicações relacionadas ao DM e inviabilizando o olhar real da gravidade da doença; 

hábitos de vida enraizados dificultando a conscientização e transformação dos mesmos a fim 

de promover uma melhor qualidade de vida e projeção do DM. Foi relatada a falta de adesão 

aos grupos de apoio e a dificuldade de adesão ao tratamento farmacológico e à dieta. ―... os 

pacientes procuram a Unidade quando estão passando mal.‖  

Esses pacientes precisam ser inseridos na rotina da ESF, porém muitos deles 

trabalham o dia todo, no mesmo horário de funcionamento da Unidade Saúde, sendo outro 

fator existente destacado pelos enfermeiros. Após a resposta do roteiro de perguntas foi 

entregue a situação – problema para os participantes acompanharem a leitura da mesma 

exposta no datashow.  

De acordo com a metodologia exposta, a primeira etapa do Arco de Maguerez 

compreende a observação da realidade, que foi a situação – problema de um paciente 

diabético acompanhado em domicílio pela equipe da ESF. Logo após a leitura da mesma, foi 

solicitado que os enfermeiros identificassem os problemas encontrados na situação, 
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destacando esses pontos – chaves (segunda etapa) e posteriormente realizou-se uma discussão 

aberta junto ao enfermeiro pesquisador sobre a realidade observada e o roteiro de perguntas. 

No quadro a seguir, pode-se observar os problemas destacados pelos enfermeiros na 

situação – problema (apêndice 4):  

 

Quadro10: Problemas destacados pelos enfermeiros na situação – problema. 

 

Problemas identificados na situação - problema 

 

Fatores 

Intrínsecos 

 

Lesão grave em pé diabético; glicemia descontrolada; dificuldade de 

cicatrização; DM; HAS; artrite; artrose; anemia severa; histórico 

familiar de DM, HAS, amputação e cegueira. 

Fatores 

Extrínsecos 

 

Excesso de medicação; ausência do cônjuge e paciente acamada. 

Fatores 

comportamentais 

 

Tabagismo; alimentação incorreta; uso irregular de medicações; falta de 

adesão ao tratamento e baixa autoestima. 

Fatores 

Emocionais 

Crises de choro; ansiedade e depressão. 

 

Após destacado os pontos – chave foi realizada a teorização dos dados pela 

pesquisadora, visto que a dificuldade de ter outras reuniões com os enfermeiros foi uma 

limitação da pesquisa. 

De acordo com a situação – problema, a paciente referida é portadora de Diabetes 

Mellitus descompensada, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Anemia Severa, além de ser 

tabagista de longa data e possuir lesão grave em pé diabético a impossibilitando de se 

locomover, comprometendo sua qualidade de vida. 

Estudos empíricos mostram que o DM e a HAS são doenças que possuem fatores de 

risco similares, como: sedentarismo, obesidade, dislipidemia, entre outros. Uma pode 

contribuir para o surgimento e/ou agravamento da outra. O DM pode favorecer o 

aparecimento da HAS já que a hiperglicemia favorece o enrijecimento das artérias 

promovendo o aumento da pressão arterial. Estudos mostram que a prevalência de HAS em 

indivíduos com Diabetes é duas vezes maior que numa população de não-diabéticos. O risco 

de desenvolver complicações de saúde em pacientes que possuem DM e HAS associados é 

muito grande. O cuidado deve ser redobrado e esses pacientes devem manter controlada a 

glicemia e a pressão arterial, através de hábitos de vida saudáveis e seguimento do tratamento 

medicamentoso de forma correta (SIQUEIRA, 2007). 
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Podemos observar na situação – problema descrita que a paciente parou de tomar a 

medicação hipoglicemiante por conta própria, contribuindo para sua instabilidade fisiológica. 

Observamos também, que a mesma só procurou melhorar sua alimentação depois que 

vivenciou as complicações da doença. Fatores esses que estão diretamente ligados ao 

descontrole glicêmico que afeta diversos órgãos. 

De acordo com Siqueira et al. (2007), a paciente possui um grande risco de 

desenvolver doença cardiovascular (DCV). O Diabetes dobra o risco de desenvolver doença 

cardiovascular nos homens e triplica nas mulheres. Esses pacientes apresentam o dobro do 

risco de morrer por causas cardiovasculares quando comparados à população geral. A 

presença de DM também eleva em 3 vezes a mortalidade por AVC e frequentemente associa-

se a outras anormalidades, como: obesidade visceral, além da HAS já citada e a dislipidemia. 

Além disso, o autor refere que o risco cardiovascular é gradual e progressivo à medida que a 

glicemia se eleva. 

O hábito de fumar ainda é um grande agravante. A paciente fuma há 39 anos, desde 

os 13 anos. O risco de doença coronariana aumenta com o número de cigarros fumados por 

dia, o número total de anos de fumo e a precocidade da idade em que se começou a fumar. E 

reduz, significativamente, nos primeiros dois anos após a cessação. Sabe-se que o fumo 

aumenta a morbi-mortalidade cardiovascular e este risco elevado só volta gradualmente ao 

normal 10 anos após a cessação do hábito de fumar. O cigarro também favorece a 

dislipidemia, além de piorar o controle glicêmico, uma vez que induz a resistência à insulina. 

O tabagismo está associado a processos metabólicos relacionados com o Diabetes, incluindo a 

homeostase da glicose, hiperinsulinemia e resistência à insulina. Estudos realizados com 

homens e mulheres com tolerância normal à glicose revelam níveis de hemoglobina glicada 

mais altos entre fumantes do que em não fumantes (SIQUEIRA, 2007). 

O tabagismo está relacionado com várias doenças: vários tipos de câncer, bronquite 

crônica, enfisema pulmonar, cardiopatia isquêmica e doença cerebrovascular, além de 

inúmeras outras condições. (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013) 

O tabagismo é considerado, pela OMS, a principal causa de morte evitável em todo o 

mundo. O tabaco é um fator de risco para seis das oito principais causas de morte no mundo 

(doença isquêmica do coração, AVC, infecção respiratória baixa, DPOC, tuberculose, câncer 

de pulmão, brônquios e traqueia) e mata uma pessoa a cada seis segundos. A mortalidade 

decorrente do tabagismo, nos adultos, já é maior que o somatório de óbitos por HIV, malária, 

tuberculose, alcoolismo, causas maternas, homicídios e suicídios combinados (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA et al., 2010).  
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O tabagismo é considerado um dos maiores fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares e é a maior causa de doença coronariana, tanto em homens quanto em 

mulheres. Aqueles que fumam mais de 20 cigarros por semana aumentam em cinco vezes o 

risco de morte súbita. Além disso, o tabagismo é o mais importante fator de risco para a 

doença arterial periférica. Mulheres fumantes têm risco relativo maior de desenvolver doenças 

cardiovasculares do que os homens. Nas pessoas com Diabetes, o tabagismo causa aumento 

no risco de doença macro e microvascular, neuropatia e doença renal. A concomitância de 

hipertensão e tabagismo diminui a função ventricular esquerda, aumenta a pressão arterial e a 

resistência às drogas anti-hipertensivas. (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013) 

Podemos associar a dificuldade de cicatrização do pé diabético à nicotina presente no 

cigarro, de acordo com o estudo realizado por Skinovsky et al (2016). O estudo mostra que a 

nicotina diminui o número de vasos sanguíneos e de miofibroblastos na cicatrização. Associa-

se também a dificuldade de cicatrização à anemia severa existente no quadro clínico da 

paciente. A anemia promove a formação de fatores deletérios na cicatrização como a 

quantidade de fibrina e infiltrado monocitário, além de diminuir os fatores adjuvantes na 

cicatrização, como: dilatação linfática, congestão vascular e neoformação vascular. (BAFFA 

et al, 2005) 

O sedentarismo da paciente também é um fator agravante. Estudos realizados com 

uma amostra de quase 3.000 diabéticos, aqueles que andaram por no mínimo 2 horas na 

semana tiveram menor taxa de mortalidade, comparados com indivíduos sedentários. 

Podemos associar o descontrole glicêmico à diversos fatores associados: tabagismo, 

alimentação incorreta, uso irregular das medicações, sedentarismo e ansiedade caracterizada 

pelo stress. (SIQUEIRA, 2007) 

A paciente vivencia uma situação de stress grave dentro de casa, impossibilitada de 

andar e se locomover devido a lesão no pé, depende de outras pessoas para realizar todas as 

suas atividades do dia-a-dia. A ausência do marido dentro de casa todos os dias devido sua 

profissão, acentua seu sofrimento. Por isso apresenta crises de choro e quadro depressivo, 

sendo justificado pela sua situação atual de saúde.  

Estudos mostram que o stress promove o aumento do metabolismo através do 

aumento da glicemia sobrecarregando o sistema cardiovascular com lesão endotelial, além de 

produzir um perfil lipídico aterosclerótico específico, que pode resultar em trombose arterial e 

doenças cardiovasculares (LERARIO et al, 2008). 

Logo após a teorização, foi problematizado com os enfermeiros hipóteses de solução 

a fim de modificar a realidade apresentada. Foi evidenciado o acompanhamento 
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multiprofissional do paciente e também da família. O DM não modifica somente a vida do 

paciente, mas também de todos os outros familiares da residência. É necessário apoio, 

mudanças de hábitos alimentares, compreensão, acompanhamento nas consultas, entre outros 

aspectos. A família presencia as dificuldades vivenciadas pelo paciente. 

O município conta com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) constituído 

por diversos profissionais da área da saúde, que dão suporte aos casos clínicos mais 

complexos que necessitam de apoio multiprofissional, facilitando e viabilizando o 

acompanhamento profissional dos pacientes. 

Evidenciou-se também a necessidade da continuidade das visitas domiciliares, dos 

cuidados e orientações ao paciente e à família. O cuidado continuado é essencial ao paciente 

diabético, visto que é uma doença crônica. Além disso abordou-se a importância de atuar com 

estratégias de conscientização e prevenção de complicações futuras relacionadas à doença.  

Os enfermeiros citaram a importância da orientação quanto aos riscos e malefícios 

que o tabaco provoca na saúde, prejudicando o tratamento e prognóstico favorável. O 

município de Vassouras possui o grupo de tabagismo nas ESF, a fim de mobilizar e 

conscientizar a população, auxiliando na cessação do tabaco. Nesses grupos são oferecidos 

auxílios para parar de fumar através de medicamentos, adesivos de nicotina e orientações.  

Foi abordado a importância da orientação também quanto às: complicações da 

doença, alimentação saudável, riscos do tabagismo, como medir a glicose, administração de 

insulina, exercícios físicos, pé diabético, cuidados com a pele e seguimento do tratamento 

medicamentoso, com linguagem clara e fácil, objetivando garantir o entendimento dos 

pacientes em relação aos cuidados relacionados à doença. 

Outra estratégia citada foi o acompanhamento periódico do paciente com avaliação 

dos pés nas consultas, encaminhamento ao setor secundário se necessário e agendamento de 

retorno ao final das consultas, a fim de garantir o retorno do paciente ao cuidado continuado. 

Outro ponto relatado foi a realização da discussão de caso em reunião de equipe 

promovendo interação dos profissionais ao caso do paciente buscando soluções em conjunto e 

em equipe. No quadro a seguir, podemos observar as estratégias criadas e discutidas em 

reunião a fim de solucionar o problema enfrentado: 

 

Quadro 11: Estratégias que viabilizam as hipóteses de solução. 

Estabelecer cronograma de visitas domiciliares à paciente. 
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Auxiliar na reabilitação da paciente com a equipe multiprofissional. 

Estabelecer parceria com o psicólogo do NASF a fim de auxiliar a paciente no enfrentamento 

da doença. 

Inserir a paciente nos grupos de apoio e tabagismo após reabilitação e inserir a família nas 

ações realizadas. 

Realizar orientação dos familiares quanto aos hábitos ideais para a manutenção e evolução do 

quadro de saúde da paciente. 

Agendar avaliações do pé diabético a fim de evitar futuras lesões. 

Elaborar plano de ação para efetivar a adesão ao tratamento. 

Incluir a nutricionista do NASF nos grupos para realizar orientações nutricionais. 

Capacitação dos agentes comunitários de saúde para estarem aptos a orientar os pacientes 

diabéticos nas visitas domiciliares. 

Diminuir a atuação do enfermeiro na administração da ESF buscando apoio de outros 

profissionais a fim de ter mais tempo para assistir os pacientes. 

Realizar salas de espera de educação em saúde com os pacientes na recepção. 

Cuidado integral e humanizado ao paciente. 

Avaliação e monitoramento do autocuidado e tratamento medicamentoso. 

Realizar fisioterapia para auxílio de reabilitação devido restrição ao leito. 

Estimular o autocuidado em consultas, visitas, grupo e salas de espera. 

 

A fim de finalizar a reunião com os enfermeiros, após a realização da metodologia da 

problematização a partir da situação – problema apresentada, a enfermeira pesquisadora expôs 

ao grupo uma cartilha de autocuidado ao paciente diabético, produzida pela mesma a fim de 

nortear os cuidados do paciente no dia-a-dia, com linguagem clara, fácil e objetiva. A mesma 

foi apresentada em slide no datashow. 
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A cartilha foi produzida a partir da revisão de literatura e revisão integrativa 

realizada pela pesquisadora. Além de nortear o autocuidado dos pacientes diabéticos, a 

cartilha também auxilia o enfermeiro no desenvolvimento dos grupos de apoio a esse público. 

Os temas abordados na cartilha de autocuidado são: ―o que é o Diabetes?‖; ―o que é a 

insulina?‖; epidemiologia da doença; tipos de Diabetes; sinais e sintomas; complicações 

agudas e crônicas; fatores de risco; prevenção e tratamento; dicas de alimentação; dicas de 

atividades físicas; cuidados com a pele; pé diabético; armazenamento da insulina e locais de 

aplicação no corpo. 

 

5.2 Sobre a aplicação da cartilha no grupo de pacientes diabéticos 

 

Os pacientes diabéticos foram convidados através de convite produzido pela 

enfermeira e impresso em papel. O mesmo foi entregue pelos agentes comunitários na semana 

anterior a data programada. O grupo foi realizado dia 11 de outubro de 2017, às nove horas da 

manhã, na Unidade de Saúde Carvalheira. A adesão foi muito baixa, compareceram somente 

três pacientes, dos 20 convidados, porém o grupo foi muito proveitoso e instrutivo. 

Incialmente foi apresentado aos pacientes a proposta do grupo pela enfermeira 

pesquisadora. As três pacientes eram mulheres e uma estava acompanhada pela filha e netos 

para auxílio no grupo de apoio. Posteriormente foi oferecido um café da manhã aos pacientes 

com alimentos saudáveis, enquanto a pesquisadora buscava conhecer a história de cada um 

deles. A P3 estava acompanhada pela filha, que ajudou a mãe no preenchimento dos papéis e 

acompanhamento da cartilha de autocuidado. A paciente referida descobriu a doença há 12 

anos, é insulinodependente pois a medicação oral não fez efeito na paciente. Diabética tipo 2 

descompensada. ―...A glicose da minha mãe é altíssima!‖ Não reali a atividade física nem se 

alimenta corretamente. Nega tabagismo e dislipidemia. ―... o colesterol da minha mãe sempre 

foi controlado. O problema é a glicose.‖ 

A P2 foi diagnosticada há cinco anos em uma internação devido intoxicação 

alimentar. ―...eu não enxergava, não conseguia ver televisão. Aí eu falei com a enfermeira, eu 

tava fazendo muito xixi também e não estava enxergando aí vieram fazer o exame.‖ E ao ser 

questionada sobre o seu cuidado em relação a doença, a mesma respondeu: ―Me cuido da 

forma né do brasileiro, a gente vai dando um jeitinho.‖ 

A P3 descobriu a doença quando realizava exames de rotina há alguns anos, não sabe 

relatar quanto tempo faz. Disse que sentia só cansaço excessivo e que se cuida diariamente e 

participa da ginástica na prefeitura.  
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Posteriormente, iniciou-se o acompanhamento da cartilha através da explicação da 

enfermeira pesquisadora, de forma fácil, clara e objetiva. Ao questionar os participantes do 

grupo se eles sabem o que é o Diabetes, todos ficaram em silêncio. ―Alguém j  e plicou pra 

vocês o que é o Diabetes?‖ – ―Falar já falou uma vez na doutora, mas eu mesma não 

entendi...Por isso que eu vim aqui hoje pra entender por causa da mãe.‖  

Ao abordar os sinais e sintomas da doença durante a explicação da cartilha, todos os 

pacientes se identificaram e inclusive todos eles relataram já ter tido hipoglicemia alguma vez 

na vida. ―...Minha mãe a glicose dela já chegou a 600 e ela não sente nada...Depois que 

passou a insulina que foi controlando melhor...‖ Filha da P1 

Dando continuidade a cartilha, foram abordadas as complicações a longo prazo, 

como: retinopatia diabética, nefropatia, neuropatia, problemas no coração, etc. Abordou-se os 

malefícios do cigarro e os fatores de risco da doença.  

Ao iniciar a abordagem nutricional foi questionado aos pacientes do grupo: ―Às 

vezes já aconteceu com vocês de estar tomando os remédios todos certinhos, a insulina e 

mesmo assim a glicose não controlar?‖ – ―A da minha mãe é assim ela toma, mas ela fica alta, 

não é controlada... Ela não come muito doce, macarrão, evita gordura...Ela come muita 

verdura..., mas mesmo assim é muito alta...‖ Então foi e plicado que realmente em alguns 

casos só a alimentação correta não surte efeito, sendo necessário consultar um nutricionista a 

fim de realizar um plano alimentar direcionado para o paciente, principalmente os pacientes 

que realizam a administração de insulina, que existem momentos que fazem hipoglicemia e 

outros hiperglicemia. 

Os pacientes foram orientados quanto à importância de comer alimentos saudáveis, 

evitar alguns produtos industrializados e a relevância da moderação em todos os tipos de 

alimentos, mesmo os saudáveis. Foi mostrado alguns rótulos de alimentos, comprovando que 

os doces também possuem sal e os alimentos salgados também possuem açúcar. Além de 

realizar a leitura de alguns açúcares embutidos, que podem passar despercebidos aos nossos 

olhos, orientação sobre os óleos de cozinha, gordura saudável, dúvidas sobre adoçante, 

ingestão hídrica, comer devagar, controlar o volume dos alimentos, etc. 

Ao abordar a importância do acompanhamento com a equipe multiprofissional, a P2 

deu um depoimento chorando sobre a sua experiência com uma nutricionista. 

 

―Eu fiz um acompanhamento com nutricionista e tive uma redução bem bacana do 

peso e depois voltei a ganhar peso... E quando eu retornei ela simplesmente falou 

assim pra mim - Dona M.. Eu não sei o que eu vou fazer com você, a senhora vê o 

que a senhora vai fazer e depois a senhora retorna- ...eu catei a minha bolsa e saí do 

consultório.. Se ela me vê desse jeito como um caso perdido eu vou olhar pra mim e 



 73 

me vê como um caso perdido.... Eu desisti, aquilo me machucou muito.. Eu to com 

uma consulta marcada e eu to com medo de ir e ser a mesma médica... e hoje eu to 

aqui com outra visão e eu quero, eu M.. quero, eu vejo que eu preciso e eu vejo que 

eu estou enquadrada em muitas dessas coisas aqui e isso me preocupa muito...‖ 

 

O depoimento da paciente foi muito marcante no grupo de apoio e mostra a 

importância dos profissionais estarem preparados para atender os pacientes. Diante desse 

contexto é primordial abordar a ética, que é considerada a ciência da conduta, porém ela não 

se limita a determinar o modo de agir, pois esse faz parte do campo da moral. A ética está 

presente nas ideias e nos valores e é fundamento das regras propostas pela moral, que se 

substancia no conjunto de normas, preceitos e regras de conduta. As categorias profissionais 

possuem o ―código de ética profissional‖ que estabelecem regras com a finalidade de instituir 

os princípios ético-morais que os profissionais podem se guiar, regulando, assim, sua atuação. 

(SANTUZZI et al, 2017) 

O nutricionista possui o código de ética regido pela Resolução CFN Nº 334, de 10 de 

maio de 2004, que dispõe sobre os direitos, deveres e responsabilidade profissional da 

categoria, além de sua relação com outros profissionais e alunos, sigilo profissional e 

infrações e penalidades. No Art. 6º, inciso VII que dispõe sobre os deveres desse profissional 

consta: ―respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade de qualquer pessoa sob seus cuidados 

profissionais‖. Pode-se observar que a profissional que atendeu a paciente do último 

depoimento não cumpriu às especificações de seu código de ética profissional, infringindo a 

lei e desrespeitando a paciente, agindo sem zelo e apreço pela mesma. 

Após o relato da paciente e conversa em grupo sobre seu depoimento, abordamos as 

orientações quanto ao pé diabético, cuidados com a pele e a importância da hidratação devido 

ao ressecamento da pele do paciente diabético devido a doença. Para finalizar o grupo, foi 

exposto o tema sobre a conservação da insulina, validade, acondicionamento e a 

administração da mesma, a importância do rodízio do local de aplicação devido a formação de 

lipodistrofia. Foi realizado o encerramento do grupo, agradecimento aos pacientes e 

agendamento da segunda reunião na semana seguinte. 

No dia 18 de outubro foi realizada a segunda reunião com os pacientes diabéticos a 

fim de realizar a avaliação da cartilha e desenvolver uma roda de conversa sobre as mudanças 

no autocuidado no dia-a-dia após o grupo de apoio.  

Ao responder o instrumento de avaliação da cartilha (apêndice 6), nenhum paciente 

relatou dificuldade na leitura da mesma. Ao questionar sobre o auxílio de outra pessoa no 

seguimento das instruções, a P1 relatou o auxílio da filha. Em relação a melhora no 

autocuidado após a leitura da cartilha todos os participantes responderam ―sim‖ e somente 
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uma especificou o que melhorou: ―observar mais a alimentação, o cuidado com os pés. Tudo 

muito importante!‖ A mesma referiu na roda de conversa que iniciou a caminhada, comprou 

adoçante, aumentou a ingestão hídrica e passou a dividir o prato de refeição em quatro partes 

conforme orientado na primeira reunião. A referida paciente foi a única que deixou uma 

mensagem no espaço da avaliação direcionado a crítica ou sugestão: ―Adorei a oportunidade 

de aprendi ado! Atenção e cuidado! Que haja outros encontros! Gratidão!!!‖ E completou 

verbalmente parabenizando o grupo pelo trabalho, conscientização e preocupação com o 

próximo.  

Inicialmente, a ideia do grupo de apoio era instruir os pacientes a estarem aferindo a 

glicemia em suas residências e anotando em um espaço na última folha da cartilha, para que 

comparássemos a glicose após a mudança na prática do autocuidado. Porém, o município não 

estava distribuindo as fitas de glicemia para os pacientes há alguns meses, inviabilizando o 

preenchimento da tabela. 

 

5.3 Categorias temáticas 

 

5.3.1 A formação profissional do enfermeiro para o cuidado ao paciente com DM 

 

Durante a Graduação de Enfermagem tenta-se estimular os alunos a desenvolver 

comportamentos compatíveis com as principais funções que o enfermeiro desempenha no seu 

perfil profissional, a partir da promoção das potencialidades do aluno. (CARVALHO, 2006) 

Desta forma, cabe ressaltar que a formação profissional do enfermeiro deve ser voltada para a 

interação com a sociedade, sendo necessário que os programas saiam dos muros das salas de 

aula e alcancem o povo. A prática pedagógica deve favorecer a aprendizagem através da 

resolução de problemas na prática profissional. Chagas (2014) aborda sobre o perfil do 

enfermeiro, segundo as CNE, baseado no: olhar crítico, preparo pra tomada de decisão, 

desenvolvimento da comunicação e desenvolvimento de competência para gerenciar e educar. 

Contudo, haja visto, que a formação do enfermeiro voltada para o seu perfil 

profissional não tem sido contemplada em sua totalidade. Carvalho (2006) aborda sobre a 

formação do profissional enfermeiro, em nível de graduação, incitando inadequações e 

carências presentes nos Centros Universitários no Brasil que espelham a falta de 

sincronização entre o planejamento e a organização do currículo referente à aplicação prática 

no campo clínico. 
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No que concerne à competência do enfermeiro e o perfil profissional do mesmo, 

entende-se que a problemática existente nos dias atuais dentro do campo profissional referente 

às fragilidades do processo do cuidar estão enraizadas na formação profissional do 

enfermeiro. Talvez nossas respostas estejam fragmentadas na educação desse profissional. 

Esta deverá se guiar por caminhos e metodologias condizentes ao desenvolvimento de 

habilidades no enfermeiro que sejam compatíveis à assistência da saúde, sendo capaz de 

auxiliar os pacientes em sua totalidade.  

Carvalho (2006) confere a necessidade de uma revolução educacional no Brasil.  

 

―É imprescindível, por conseguinte, que os estudantes disponham de oportunidades 

apropriadas à formação da mentalidade crítica, à visão de totalidade, à abordagem de 

conjunto, ao espírito coletivo, interativo e solidário adequado às mudanças, às lutas 

profissionais e à defesa da enfermagem‖ (CARVALHO,    6, p. 6 ). 

 

Nesse contexto, quando falamos em totalidade nos remetemos à fala do E5 no roteiro 

de perguntas, quando questionado sobre a forma como deve ser o atendimento ao paciente 

com DM, ele diz: “A assistência de enfermagem deve englobar o paciente como um todo, 

avaliando não somente o Diabetes, mas também todo seu estado psicossocial.” É nesse 

sentido que nos direcionamos à totalidade do indivíduo, ou seja, à necessidade de se realizar o 

atendimento integral ao paciente. 

A integralidade da assistência é definida como um dos princípios do SUS, a fim de 

orientar uma assistência qualificada e humanizada. Porém, o atendimento integral vai além de 

um princípio de políticas públicas, ele é visto como “... uma ação social, um conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, sejam eles individuais ou 

coletivos, baixa, média ou alta complexidade do sistema.” (OLIVEIRA et al, 2017, p.1). 

Segundo Oliveira et al (2017), o cuidado integral deve estar inserido na Graduação 

de Enfermagem, proporcionando maior aproximação do acadêmico com o paciente. A 

integralidade na assistência deve envolver uma escuta diferenciada e qualificada, a fim de 

atender às reais necessidades de saúde do paciente.  

Kalichman (2016) incita que o princípio da integralidade do SUS é o mais desafiador 

dentro dessa proposta, pois ele diz respeito à organização dos serviços, envolvendo o saber 

dos profissionais, dos usuários e da comunidade, buscando definir uma gestão e uma 

assistência de qualidade técnica através de um cuidado efetivo à saúde. O autor aponta duas 

estratégias para implementação da integralidade: a humanização e o estabelecimento de Redes 

de Cuidado. Porém, segundo Kemper (2015), uma atenção integral em saúde não é restrita ao 

acesso à rede formal de serviços. É necessário acompanhar o usuário para incluir, no cuidado, 
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as diferentes redes a ele pertinentes, além da rede formal, a rede familiar e a rede territorial e 

afetiva. 

Portanto, pode-se refletir que o atendimento integral ao paciente deve ser lapidado já 

na Graduação de Enfermagem, buscando desenvolver nesse indivíduo o olhar e o senso 

crítico, assim como o atendimento humanizado, através da escuta qualificada, promovendo 

um atendimento integral, que permita atender às reais necessidades do paciente, independente 

da complexidade do sistema de saúde no qual esse indivíduo está inserido. 

Dessa forma, é necessário desenvolver competência para conceber e administrar 

situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades dos pacientes. Além disso, o 

enfermeiro deve trabalhar a partir das representações dos pacientes, não ignorando seus 

saberes, levando em consideração seu público alvo, o que envolve condição social, 

econômica, necessidades individuais, condição cultural e familiar, construindo um olhar 

integralizado sobre esse paciente. Esses conceitos, segundo Perrenoud (2000), constituem as 

definições das competências: organizar e dirigir situações de aprendizagem e administrar 

a progressão das aprendizagens.  

Além de ser necessário conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, 

já que Perrenoud (2000) diz que o enfermeiro, diante desta competência deve possuir olhar 

crítico e escuta qualificada para desenvolver um plano de cuidado diferenciado para cada 

indivíduo, exprimindo a ideia de que o enfermeiro deve possuir competência para fornecer 

apoio integrado ao paciente, levando em consideração a situação-problema de cada um, 

através da identificação de suas fragilidades e de todos os aspectos nos quais ele está inserido, 

sendo capaz de olhar criticamente para cada paciente e visualizar além do que o paciente diz, 

identificando a real necessidade do indivíduo. 

Retomando os resultados expostos relacionados às falas dos enfermeiros no roteiro 

de perguntas, identificou-se em um primeiro momento a percepção dos mesmos em relação a 

forma como deve ser realizada a assistência ao paciente diabético na ESF. Foram apontadas 

diversas vertentes dentro desse contexto, como: realizar educação em saúde abordando 

hábitos de vida saudáveis visando a promoção do autocuidado através da alimentação 

saudável, prática de atividades físicas, cessação do tabagismo, avaliação dos pés, orientação 

sobre medicamentos e aferição de glicemia capilar; orientação sobre o que é a doença e 

possíveis danos ao organismo; realização de exames e consultas periódicas e monitoramento 

do tratamento farmacológico prescrito; participação de grupos de apoio e salas de espera; 

atendimento integral; referenciamento ao setor secundário se necessário; busca ativa dos 

faltosos; prioridade em consultas e agilidade nos exames e encaminhamentos. 
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Essas vertentes refletem domínio do tema e embasamento teórico sobre o DM, 

resultado talvez de uma formação acadêmica eficaz e boa assimilação teórica do campo 

prático-profissional, através do conhecimento e delineamento dos cuidados. Porém, quando 

analisamos as falas relacionadas às dificuldades enfrentadas em relação à educação em saúde 

com esses pacientes, identifica-se uma abordagem contraditória. São identificadas falas 

relacionadas à: baixa adesão dos pacientes nos grupos de apoio; baixa adesão ao tratamento; 

dificuldade em aceitação da doença; dificuldade em compreender a real gravidade da doença e 

o que é a doença. 

Utilizando o embasamento teórico de Perrenoud (2000), diante da competência que 

envolve organizar e dirigir situações de aprendizagem entende-se que o enfermeiro, deve 

saber selecionar os temas e a forma como irá trabalhar para alcançar seus objetivos. Os 

enfermeiros em suas falas relacionadas à assistência do paciente diabético, reforçam a 

necessidade de orientação quanto a todos os aspectos da doença, por exemplo: orientação 

sobre o que é a doença e quanto a participação dos pacientes nos grupos de apoio, mas ao 

mesmo tempo imprimem nas suas falas relacionadas às dificuldades da educação em saúde, 

aspectos que não corroboram com a eficácia na orientação desses pacientes, exprimindo 

desconhecimento sobre o que é a doença e baixa adesão a esses grupos de apoio, por exemplo. 

No próprio grupo com os pacientes diabéticos, identificamos falhas graves no 

processo de orientação realizado com eles em relação à doença. Podem-se identificar esses 

lapsos nas seguintes falas: ―A glicose da minha mãe é altíssima!” e a mesma informou que a 

mãe não realiza atividade física nem se alimenta corretamente. Neste ponto podemos nos 

questionar onde está inserido o processo de educação em saúde a esses participantes. A P2 

afirma: “Me cuido da forma né do brasileiro, a gente vai dando um jeitinho...” 

Segundo Perrenoud (2000), o enfermeiro deve trabalhar encima dos erros e das 

dificuldades dos pacientes para realizar o caminho do acerto. O erro do paciente em relação 

ao seu autocuidado ou adesão ao tratamento, por exemplo, está diretamente relacionado à 

educação em saúde do profissional que o orientou.  

Podemos observar na fala do E6 ―A maioria não faz o cuidado que deveria realizar 

com sua saúde...” espelhando a necessidade de reformulação da forma como este paciente 

está sendo orientado e educado quanto à prática do autocuidado. Portanto, essa contradição 

diante da assistência desses pacientes diabéticos, nos permite refletir e realizar alguns 

questionamentos pertinentes à essa prática: ―Esse paciente est  realmente sendo orientado?‖, 

―De que forma est  sendo realizado o processo de educação em saúde com esses pacientes?‖; 

―O enfermeiro est  traçando um caminho metodológico eficaz para educá-los?‖; ―O 
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enfermeiro realmente quer educar esse paciente?‖; ―Ser  que o profissional se certifica de que 

o paciente entendeu realmente sua orientação?‖ 

  Já na competência administrar a progressão das aprendizagens, Perrenoud 

(2000) aborda que o enfermeiro deve adequar seu vocabulário, não utilizando termos 

científicos que possam causar estranhamento, transmitindo conteúdos que serão efetivamente 

entendidos e incorporados pela estrutura cognitiva do paciente, através da simplificação e 

adaptação do conteúdo e da didática. Esta é uma vertente pela qual o profissional deve refletir 

acerca de sua conduta para educar, reavaliando se seu vocabulário e sua metodologia está 

compatível com a cognição do seu público alvo.  

Quando o E  di  que os ―Pacientes devem ser monitorados periodicamente com 

consultas...‖ e o E8 e prime a necessidade de ―reali ar busca ativa dos pacientes que não 

compareceram a unidade...‖ e ―...garantir continuidade no tratamento adequado...‖ estamos 

nos relacionando a esquemas condizentes à competência administrar a progressão das 

aprendizagens, já que para que o enfermeiro alcance seus objetivos em relação à orientação e 

autocuidado dos seus pacientes, é necessário que esse acompanhamento seja continuado e que 

o enfermeiro não perca o foco nem o contato com esse paciente, visando a manutenção do 

cuidado. 

Delgado (2016) aborda em seu estudo que a Atenção Primária consiste em um 

conjunto de intervenções de saúde no âmbito individual e coletivo, envolvendo ações de 

promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. É orientada pelos princípios da 

universalidade, acessibilidade, continuidade, integralidade, responsabilidade, humanização, 

vínculo, equidade e participação social. O cuidado continuado está inserido no cuidado das 

pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e é ofertado a todos os usuários 

que apresentam condições que exijam seu acompanhamento pela equipe. Ele consiste na 

organização da equipe de Atenção Básica para dar prioridade na sua agenda ao atendimento a 

esses pacientes, a fim de que contemple as necessidades de saúde da sua população. 

Ainda sobre a formação profissional do enfermeiro para o cuidado ao paciente com 

DM, no que as mudanças referentes às tecnologias de informação e comunicação é oportuno 

que o enfermeiro saiba utilizar novas tecnologias. Estas nos impõem novas formas de pensar 

e nos relacionarmos no dia-a-dia. O enfermeiro deve saber utilizar essas tecnologias e 

explorá-las no viés educativo e na prática de cuidado assistencial. A tecnologia deve ser usada 

a favor das relações no trabalho, aprimorando a comunicação e a relação entre a equipe. 

A finalidade da tecnologia na saúde é tornar cada vez mais eficiente a atividade 

humana através do aperfeiçoamento das tecnologias que estão a serviço do cuidado. Elas se 
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classificam em: leves, que estão relacionadas a relações do tipo produção de vínculo, 

acolhimento e gestão dos processos de trabalho; leve-duras, que compõem os saberes 

estruturados que operam no processo de trabalho em saúde, como a clínica médica, a clínica 

psicanalítica e a epidemiologia; e duras, material concreto, como máquinas, normas, 

estruturas organizacionais. As três categorias estão relacionadas entre si e fazem parte da 

prática do cuidado a fim de atender a necessidade do usuário. Na enfermagem, a tecnologia 

gera impacto significativo no processo de trabalho, sendo designada como a aplicação dos 

conhecimentos científicos de modo sistemático para auxiliar no atendimento ao ser humano e 

o enfermeiro deve estar preparado para utilizar essas tecnologias (PEREIRA ET AL, 2012).  

Desta forma, é relevante também citar que o enfermeiro dentro de sua formação 

profissional deve ter competência para administrar sua própria formação contínua. A 

formação contínua fora do estabelecimento de trabalho é uma opção individual, que envolve a 

leitura, cursos e especializações, por exemplo, refletindo o empenho do profissional no 

aprimoramento de seus conhecimentos. Lembrando Le Boterf (2003), não adianta possuir 

conhecimentos, senão possuir habilidade para empregá-los no momento pertinente. Perrenoud 

(2000) quando propõe essa competência assume uma formação contínua dentro do 

estabelecimento de trabalho, que propicie o crescimento da equipe e o convívio entre os 

profissionais, através do planejamento de atividades e projetos que promovam o trabalho em 

conjunto de acordo com as necessidades dos mesmos. 

A competência após adquirida deve ser conservada com seu exercício regular. 

Perrenoud (2000) afirma que o mundo é instável, está em constantes transformações, sendo 

necessário que os recursos cognitivos mobilizados pelas competências sejam atualizados. 

Portanto, o enfermeiro deve estar em constante avanço e crescimento profissional, buscando 

se aprimorar, se especializar e acompanhar as tecnologias e mudanças ocorridas no mundo 

profissional no qual está inserido. É essencial que o enfermeiro enriqueça seus conhecimentos 

e os coloquem sempre em prática ao mobilizá-los, juntamente com sua equipe, nas suas 

competências e permaneça se atualizando continuamente. 

 

5.3.2 A arte de cuidar do enfermeiro na assistência ao paciente com DM 

 

Observa-se que cuidar e atuar são aspectos ligados ao processo de trabalho de 

enfermagem e ambos refletem o ―que-fazer” na profissão do enfermeiro. Queluci (2005) 

aborda a interferência da arte de cuidar e as formas de atuar na aprendizagem de pensar e 

na construção do conhecimento na enfermagem. A arte do cuidar relaciona-se às ―coisas‖ das 
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quais o enfermeiro se ocupa, no encontro com os pacientes, relacionando-se ao cuidado 

direto. Já as formas de atuar relacionam-se às formas do ―que-fa er‖ no trabalho de 

enfermagem, inferindo o processo administrativo que engloba a profissão, ressaltando nesta 

vertente o cuidado indireto. 

Queluci (2005) afirma que qualquer ato que a enfermeira realiza em relação ao 

paciente, existe permanentemente a expressão de uma arte de cuidar, seja no cuidado direto 

ou indireto. Ou seja, a arte de cuidar também permeia o trabalho gerencial do enfermeiro e a 

supervisão de sua equipe.  

Nesse contexto, observa-se nas falas dos enfermeiros diversas formas de cuidar 

presentes na assistência ao paciente com DM, que traduzem cuidados diretos prestados 

representando o ―que-fazer‖ do enfermeiro, são eles: avaliação dos pés, aferição de glicemia 

capilar, realização de grupos de apoio, monitoramento do tratamento farmacológico prescrito, 

realização de consultas periódicas, realização de palestras, busca ativa dos pacientes faltosos e 

orientação, em toda a esfera do processo da DM, quanto aos hábitos de vida saudáveis a fim 

de promover o autocuidado. 

Desta forma, é esperado que o enfermeiro desenvolva competências que norteiem 

seu gerenciamento de ideias para atender esse paciente, como organizar e dirigir situações 

de aprendizagem, já que ele possui um papel forte de educador e necessita estabelecer um 

plano metodológico de suas ações educativas. O enfermeiro deve desenvolver competências 

para conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, a partir da premissa de que 

deve possuir olhar crítico e escuta qualificada para saber identificar as necessidades 

individuais de cada um, fornecendo cuidado e apoio integralizado. 

Deve-se desenvolver também competências relacionadas à administração da 

progressão das aprendizagens, a fim de que o enfermeiro seja capaz de perceber as 

transformações vividas pelos pacientes e saiba se adequar às possibilidades do paciente e 

nunca o contrário, permeando um cuidado continuado encima de laços de confiança entre o 

profissional, o paciente e a família, informando e envolvendo os familiares no processo de 

saúde e doença. 

O paciente diabético e sua família sofrem mudanças no seu cotidiano relacionadas à 

doença. Sendo assim, os profissionais devem repensar suas práticas de atenção e gestão em 

saúde focadas no paciente e na família. Portanto, é importante que o profissional construa um 

vínculo com os pacientes e familiares, a fim de auxiliá-los a lidar com as manifestações da 

doença e manutenção do tratamento. Esse vínculo promove a ampliação de conhecimento 
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para ambos os envolvidos, sendo necessário a consolidação da educação em saúde a todos 

(ARAÚJO et al, 2013). 

Pode-se identificar no grupo com os pacientes diabéticos a presença da filha 

acompanhando a mãe, o que é primordial para o sucesso do tratamento. Ao questionar no 

grupo se algum profissional já explicou a eles o que é o DM a mesma respondeu: “Falar já 

falou uma vez na doutora, mas eu mesma não entendi... Por isso que eu vim hoje pra entender 

por causa da mãe.” Essa atitude de participar do processo de aprendizado e autocuidado 

relacionado à patologia de sua mãe é extremamente importante, pois reflete apoio e auxílio no 

autocuidado e no enfrentamento da doença.  

É essencial que a família seja ativa e participativa, contribuindo para o sucesso do 

tratamento em todas as suas vertentes. Perrenoud (2000) infere que é necessário informar e 

envolver os familiares nos assuntos pertinentes aos pacientes, aceitando esses familiares como 

são, dentro de suas diversidades, eximindo-se de processos de julgamento ou imprimindo 

posição dominante referente a eles. O enfermeiro deve aceitar negociar, ouvir e compreender 

o que os familiares têm a dizer, os envolvendo na construção dos saberes e na manutenção do 

autocuidado e do tratamento.  

Nessa vertente, observando-se a fala do E6 “... quando é abordado por um 

participante da equipe o repreendendo quanto ao tratamento, o paciente não gosta e se afasta 

da unidade.‖ Podemos perceber que o profissional realiza ações contrárias à fala de 

Perrenoud. Portanto o enfermeiro deve se reeducar e refletir quanto a essa prática. Perrenoud 

(2000) diz que não devemos assumir práticas de julgamento, nem de superioridade em relação 

aos pacientes e familiares. O enfermeiro deve se vestir de condutas acolhedoras, imprimindo 

compreensão em relação às práticas e vivências do paciente e da família. A assistência do 

enfermeiro deve apontar sempre em direção ao acolhimento desse paciente e aproximação do 

mesmo à Unidade e as práticas integradas à promoção da saúde e nunca ser direcionada ao 

afastamento desse paciente, indo contra aos princípios da própria Atenção Primária, que 

permeia o cuidado continuado. 

Desta forma, deve-se exprimir a importância de se realizar uma abordagem ética e 

acolhedora em relação aos pacientes. Na fala da P2 no grupo de apoio identificamos um 

depoimento forte e marcante quando a mesma relata a abordagem de uma nutricionista em 

uma consulta:  

 

―Eu fi  um acompanhamento com nutricionista e tive uma redução bem bacana do 

peso e depois voltei a ganhar peso... E quando eu retornei ela simplesmente falou 

assim pra mim - Dona M... Eu não sei o que eu vou fazer com você, a senhora vê o 

que a senhora vai fazer e depois a senhora retorna...eu catei a minha bolsa e saí do 
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consultório... Se ela me vê desse jeito como um caso perdido eu vou olhar pra mim e 

me vê como um caso perdido...‖ 

 

O depoimento da paciente mostra a importância dos profissionais estarem preparados 

para atender os pacientes. A forma como o profissional trata o paciente é essencial para o 

estímulo do seguimento correto do tratamento melhorando sua qualidade de vida e evitando 

futuras complicações. 

Através dessa construção ideológica, ressalta-se que, diante dos cuidados diretos da 

prática de enfermagem, também cabe delinear que é necessário o envolvimento dos 

pacientes em suas aprendizagens e em seu trabalho. É imprescindível que os pacientes 

sintam que são importantes no processo de autocuidado e que detêm a responsabilidade sobre 

sua qualidade de vida e seu futuro. O enfermeiro deve saber ouvir os pacientes, buscar 

sugestões e negociar as relações interpessoais, oferecendo estratégias diferenciadas e 

atividades opcionais de assistência e processos educativos. 

O enfermeiro deve desenvolver estratégias que estimulem o paciente a se cuidar e a 

se interessar em seu tratamento. Deve-se criar um diálogo com esses indivíduos e procurar 

saber suas reais necessidades, fazendo com que eles se sintam importantes na construção e 

desenvolvimento das atividades na Unidade de Saúde e na manutenção de seu próprio 

autocuidado e tratamento.  

 Contudo, diante de todas as competências citadas acima que o enfermeiro deve 

desenvolver para prestar a arte do cuidar com qualidade e eficiência, é notório que há uma 

fragilidade intensa na prática diária desses enfermeiros, já que podemos observar em suas 

falas relacionadas à dificuldades enfrentadas na assistência desses pacientes o escasso 

“entendimento da doença e a percepção da mesma pelo paciente.”; ―...pacientes diabéticos 

tem uma percepção de que a doença não é grave...”, “... não participando dos grupos de 

apoio e atividades propostas pela ESF.”, “...as atividades de educação em saúde tem baixa 

adesão dos pacientes, o que dificulta a prevenção de agravos.”, “A maioria não faz o 

cuidado que deveria realizar...”, “Falta de adesão nos grupos de diabéticos...Dificuldade em 

compreender a real gravidade da doença.” Além disso no grupo de pacientes diabéticos ao 

questionar se eles sabiam o que era a doença todos ficaram em silêncio, ressaltando a 

necessidade de reforço e fortalecimento das práticas educativas com esse público.  

 

5.3.3 Formas de atuar do enfermeiro na assistência ao paciente com DM 
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As formas de atuar relacionadas ao trabalho do enfermeiro envolvem as práticas 

administrativas. A competência de gerenciar é uma das atribuições do enfermeiro, já que o 

cuidado com o paciente requer planejamento e organização dos serviços. Gerenciar torna-se 

competência facilitadora para quem necessita delegar, instruir e administrar tarefas. O 

gerenciamento do cuidado envolve ações de assistência e gerência, ou seja, de cuidado direto 

e indireto, que visam o desempenho de um serviço qualificado (SANTOS et al, 2015). Como 

aborda Queluci (2005), qualquer manejo relacionado ao paciente envolve a arte do cuidar, 

delineando assim o trabalho gerencial do enfermeiro, que enquanto gerente do cuidado atua 

como interlocutor e mediador do processo de trabalho. 

Na fala dos enfermeiros relacionada a forma de como deve ser realizada a assistência 

dos pacientes diabéticos, podemos notar o apontamento de alguns serviços administrativos, 

como: administração de consultas periódicas e agendamento de retorno visando a 

continuidade do tratamento; realização de busca ativa dos pacientes faltosos, necessitando que 

o enfermeiro possua controle desses pacientes e marcação e agendamentos de exames e 

encaminhamentos com prioridade. Observa-se também na fala do enfermeiro E1 o relato 

sobre o acúmulo de procedimentos administrativos e assistenciais, inviabilizando seu tempo 

para atuar de forma eficaz na educação em saúde. “O enfermeiro tem hoje a gerência da ESF, 

isso acarreta um acúmulo de serviços administrativos... entre outros casos gerando a 

diminuição de tempo”. 

Diante dessa vertente, corroborando a Perrenoud (2000) entende-se que falta a esse 

enfermeiro a administração do cuidado e de seu processo de trabalho. O enfermeiro deve 

possuir competências para gerenciar seu ambiente de trabalho, no que tange seus pacientes e 

todas as atividades que permutam o gerenciamento da Unidade de Saúde. O processo 

gerencial da Unidade de Saúde envolve a previsão e provisão de recursos materiais, 

dimensionamento de pessoal, liderança e supervisão da equipe de trabalho e coordenação do 

processo assistencial. Diante disso, o enfermeiro assume posição de destaque na equipe, sendo 

essencial o desenvolvimento de estratégias que potencializem o trabalho em equipe e a 

organização do ambiente assistencial visando a qualidade do cuidado prestado. 

Nesse ponto, é necessário que o enfermeiro saiba trabalhar em equipe. Perrenoud 

(2000) afirma que é necessário trabalhar em conjunto desenvolvendo habilidades para: 

elaborar projetos; coordenar um grupo; conduzir reuniões; formar e renovar uma equipe de 

saúde; enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, práticas e problemas 

profissionais e administrar crises ou conflitos interpessoais. Na Unidade de Saúde o 
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enfermeiro deve possuir competência para liderar e saber se comunicar, saber se expressar, 

saber ouvir e dialogar.  

É importante relembrar Le Boterf (2003) nessa conjuntura, quando ele diz que o 

profissional deve: saber agir, indo além do que está prescrito e sabendo encarar o imprevisto 

mostrando competência e habilidade para tomar iniciativas e decisões; saber mobilizar 

recursos, demonstrando a capacidade de mobilizar os conhecimentos de modo pertinente em 

uma situação complexa, afinal saber não é possuir conhecimentos, mas sim utilizá-los; saber 

integrar recursos, o profissional deve possuir competência para saber organizar e empregar 

seus recursos a fim de resolver um problema; saber transpor, imprimindo a capacidade do 

profissional de adaptação e aprendizado progressivo em distintas situações; saber aprender 

com as experiências e saber envolver-se no seu campo profissional, criando laços de 

confiança assumindo responsabilidade e riscos. Essas características permutam um 

profissional capaz de administrar suas funções com competência para tomada de decisão e 

trabalho em equipe. 

A partir dessa problemática, Santos et al (2016) correlata que o trabalho em equipe 

promove a construção da consonância dos objetivos e resultados a serem alcançados pelos 

profissionais, assim como a maneira mais adequada de atingi-los. Há dois tipos de trabalho 

em equipe: equipe agrupamento, no qual ocorre a justaposição das ações e agrupamento dos 

agentes; e, equipe integração, em que ocorre a articulação das ações e a interação dos agentes. 

A comunicação entre os profissionais é o ponto de equilíbrio do trabalho em equipe, que 

surge a partir da relação recíproca entre trabalho e interação, promovendo uma assistência 

qualificada e segura aos pacientes. Nesse sentido, o trabalho em equipe que seja coeso e 

integre os profissionais desde a concepção até a execução é um meio eficiente de alcançar alta 

qualidade e assistência segura aos pacientes. 

No que tange o âmbito do trabalho em equipe, enumera-se a necessidade de 

desenvolver no enfermeiro a capacidade de saber identificar e administrar conflitos 

interpessoais, problemas profissionais, buscando resolução amistosas. Dentro dessa temática 

insere-se a preparação do enfermeiro para enfrentar os deveres e os dilemas éticos da 

profissão.  

Refletindo sobre esse paradigma ético é importante recordar a origem da palavra 

ética, que vem do grego ―ethos‖, significando modo de ser. Ela representa a maneira que a 

pessoa age de acordo com seu caráter, tomando atitudes que julga corretas baseadas nos 

princípios sociais, sem ação prejudicial a outro ser. Os dilemas éticos na profissão exigem 

uma tomada de decisão de acordo com a análise da situação, ponderando as questões 
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pertinentes e analisando o que é certo e errado no que tange a ética, para que se chegue a um 

denominador comum (CHAVES, 2009). 

Diante dessa reflexão, pode-se ressaltar que o enfermeiro deve prevenir a violência, 

em toda sua amplitude, no ambiente de trabalho, lutando contra todas as formas de 

preconceito e discriminação, criando regras de conduta. O ambiente de trabalho deve ser 

harmonioso, de respeito mútuo, havendo relação recíproca entre o enfermeiro e os demais 

profissionais da equipe, com sentimento de responsabilidade, solidariedade e justiça. O 

enfermeiro deve se fundamentar no Código de Ética Profissional para gerenciar, negociar e 

resolver conflitos éticos no aporte laboral. 

A partir desta análise sobre as competências do enfermeiro, a fim de correlacionar as 

competências necessárias ao enfermeiro para solucionar os problemas identificados na 

situação – problema apresentada na reunião, na primeira etapa da coleta de dados deste 

estudo, foi confeccionado um quadro relacionando os problemas identificados, as hipóteses de 

solução citadas pelos enfermeiros e as competências necessárias ao profissional, a fim de 

solucionar a situação descrita. No quadro abaixo pode-se identificar o delineamento desta 

ideia: 
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Quadro 12: correlação entre problemas identificados na situação-problema, hipóteses de 

solução apontadas pelos enfermeiros e as competências necessárias para solucioná-los. 

 

Problemas 

identificados 

 

Hipóteses de solução 

 

Competências necessárias 

Fatores Intrínsecos 
Lesão grave em pé 

diabético, glicemia 

descontrolada, 

dificuldade de 

cicatrização, DM, HAS, 

artrite, artrose, anemia 

severa e histórico 

familiar. 

Estabelecer cronograma de visitas 

domiciliares à paciente. 

Auxiliar na reabilitação da paciente com a 

equipe multiprofissional. 

Agendar avaliação de pé diabético. 

Cuidado integral e humanizado ao 

paciente. 

Estimular o autocuidado. 

Avaliação e monitoramento do autocuidado 

e tratamento medicamentoso. 

Estimular o autocuidado. 

Capacitar os agentes comunitários visando 

a orientação do paciente. 

Cuidado integral e humanizado ao 

paciente. 

Inclusão da família nas ações realizadas. 

Organizar e dirigir situações 

de aprendizagem 

Administrar a progressão da 

aprendizagem 

Conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação 

Envolver os pacientes em 

sua aprendizagem e em seu 

trabalho 

Informar e envolver os 

familiares 

Trabalhar em equipe 

Administrar sua própria 

formação contínua 

Fatores Extrínsecos 

Ausência do cônjuge, 

excesso de medicação e 

paciente acamada. 

 

Realizar fisioterapia pra auxílio de 

reabilitação devido restrição ao leito.  

Capacitar os agentes comunitários visando 

a orientação do paciente. 

Cuidado integral e humanizado ao 

paciente. 

Inclusão da família nas ações realizadas. 

Trabalhar em equipe 

Informar e envolver os 

familiares 

Conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação 

Envolver os pacientes em 

suas aprendizagens e em seu 

trabalho 

Fatores 

Comportamentais 

Tabagismo, alimentação 

incorreta, uso irregular 

das medicações, falta de 

adesão ao tratamento e 

baixa autoestima. 

Elaborar plano de ação para efetivar a 

adesão ao tratamento. 

Realizar orientação aos familiares quanto 

aos hábitos ideais para manutenção e 

evolução do quadro de saúde. 

Avaliação e monitoramento do autocuidado 

e tratamento medicamentoso. 

Estimular o autocuidado. 

Incluir nutricionista do NASF para apoio. 

Capacitar os agentes comunitários visando 

a orientação do paciente. 

Cuidado integral e humanizado ao 

paciente. 

Inclusão da família nas ações realizadas. 

Organizar e dirigir situações 

de aprendizagem 

Administrar a progressão da 

aprendizagem 

Conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação 

Envolver os pacientes em 

sua aprendizagem e em seu 

trabalho 

Informar e envolver os 

familiares 

Trabalhar em equipe 

Administrar sua própria 

formação contínua 

Participar da administração 

do cuidado 

Fatores Emocionais 

Crises de choro, 

ansiedade e depressão. 

Auxiliar a reabilitação da paciente com a 

equipe multiprofissional.  

Capacitar os agentes comunitários visando 

a orientação do paciente. 

Cuidado integral e humanizado ao 

paciente. 

Inclusão da família nas ações realizadas. 

Trabalhar em equipe 

Enfrentar os deveres e os 

dilemas éticos da profissão. 

Conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação 

Envolver os pacientes em 

sua aprendizagem e em seu 
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trabalho 

Informar e envolver os 

familiares 

 

Desta forma, podemos observar diante deste quadro, que as competências não se 

desenvolvem isoladamente, elas se articulam em conjunto a fim de conferir capacidade ao 

enfermeiro para lidar com as situações vivenciadas na rotina de trabalho. Podemos observar 

que algumas competências são necessárias em todos os momentos na profissão, como: 

trabalhar em equipe, conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação e administrar sua 

própria formação contínua. Isso mostra que tanto nas situações assistenciais, quanto 

administrativas o enfermeiro deve ser capaz de trabalhar em equipe e possui olhar crítico e 

conhecimentos que auxiliem na administração do cuidado.  
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6 PRODUTO 

 
O objetivo final do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde consiste na elaboração 

de produtos educacionais, referenciados em pesquisa, com aplicação prática objetivando o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem da área em questão. 

A utilização de materiais educativos elaborados por profissionais de saúde é 

recomendada como Ferramenta de reforço em relação às orientações verbais. Tal Ferramenta 

é utilizada com o objetivo de aprimorar e desenvolver o conhecimento, a satisfação e a 

aderência ao tratamento e ao autocuidado dos pacientes (OLIVEIRA, 2014). No entanto, esses 

materiais com vistas à educação em saúde, devem ser examinados para maximizar sua 

efetividade (FONSECA, 2004).  

Desta forma, no presente estudo foi desenvolvido um material didático-instrucional 

com o objetivo de: orientar e instruir os pacientes diabéticos no autocuidado diário e nortear 

os enfermeiros no desenvolvimento e realização de grupos de apoio a esse público. A cartilha 

foi utilizada como Ferramenta de tecnologia educacional para promover o desenvolvimento 

das competências dos enfermeiros e a educação em saúde, a partir de sua aplicabilidade no 

grupo de apoio aos pacientes diabéticos.  

No processo de construção da cartilha foi confeccionado um material ilustrado com 

figuras e linguagem acessível. A construção da cartilha de autocuidado foi realizada pela 

pesquisadora, a partir da revisão de literatura e revisão integrativa do estudo, experiência 

profissional e assessoria técnico – científica de outros profissionais na qualificação deste 

trabalho. Buscou-se selecionar os principais temas que fazem parte do autocuidado diário do 

paciente diabético e que refletem na prevenção das complicações da doença contribuindo para 

sua qualidade de vida. 

             Foi utilizada linguagem clara, objetiva e facilitadora para o público alvo, imprimindo 

―o que é o Diabetes‖, os tipos de Diabetes e istentes, sinais e sintomas, complicações da 

doença, fatores de risco, prevenção e tratamento, além de dicas com a alimentação, atividade 

física, cuidados com o pés, com a pele e conservação e aplicação da insulina. Para a 

confecção e design gráfico da cartilha foi convidada uma profissional especializada em design 

a fim de contribuir com as imagens, formatação e diagramação do produto. Foram utilizadas a 

cores laranja e azul, fundo branco, letra ―Calibri‖ de tamanho compatível com a leitura do 

usuário. 

             Após sua confecção e elaboração pela autora, o material foi apresentado ao final da 

reunião com os enfermeiros, para que os mesmos o examinassem a fim de identificar algum 
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erro ou propor alguma reformulação no conteúdo. Porém, os profissionais avaliaram de forma 

positiva a cartilha não havendo contribuição ou modificação. Dessa forma, o produto foi 

impresso e apresentado aos pacientes no grupo de apoio na semana seguinte. No momento de 

finalização do grupo de apoio os pacientes responderam o instrumento de avaliação da 

cartilha (apêndice 5). Dos três pacientes que participaram do grupo nenhum relatou 

dificuldade na leitura da mesma. Ao questionar sobre o auxílio de outra pessoa no seguimento 

das instruções, a P1 relatou o auxílio da filha. Em relação a melhora no autocuidado após a 

leitura da cartilha todos os participantes responderam ―sim‖ e somente uma especificou o que 

melhorou: ―observar mais a alimentação, o cuidado com os pés. Tudo muito importante!‖ A 

mesma referiu na roda de conversa que iniciou a caminhada, comprou adoçante, aumentou a 

ingestão hídrica e passou a dividir o prato de refeição em quatro partes conforme orientado na 

primeira reunião. A referida paciente foi a única que deixou uma mensagem no espaço da 

avaliação direcionado a crítica ou sugestão: ―Adorei a oportunidade de aprendi ado! Atenção 

e cuidado! Que haja outros encontros! Gratidão!!!‖ E completou verbalmente parabeni ando o 

grupo pelo trabalho, conscientização e preocupação com o próximo.  

            A cartilha apresentada como produto do estudo engloba o desenvolvimento de duas 

competências ao profissional enfermeiro: utilizar novas tecnologias e informar e envolver os 

familiares. A cartilha é uma ferramenta tecnológica educacional impressa, sendo um exemplo 

de tecnologia de informação e educação. O enfermeiro deve estar apto a saber utilizar essas 

tecnologias em prol do desenvolvimento de ensino e cuidado. Na aplicabilidade do produto é 

essencial que ao realizar o grupo com os pacientes diabéticos os familiares sejam convidados, 

pois são eles que auxiliam e apoiam esses pacientes no dia-a-dia. A família deve ser 

participativa e ativa no tratamento da doença. É um processo de construção de saberes, tanto 

para o enfermeiro, quanto para os familiares e pacientes. O momento do grupo possibilita a 

troca de experiências e conhecimentos acerca do DM. (PERRENOUD, 2000). 

              Mesmo elaborada previamente, é possível compreender que o produto atende às 

expectativas dos pacientes e enfermeiros. O mesmo, além de orientar e auxiliar os pacientes 

no autocuidado diário, atuando como um reforço das orientações verbais realizadas no grupo, 

orientações essas que eles recebem também nos consultórios médicos e nas consultas de 

enfermagem na Unidade de Saúde, pode servir de suporte aos enfermeiros para nortear os 

grupos com os pacientes diabéticos. Ao utilizar a cartilha o profissional possui um guia 

prático e fácil de conteúdo e abordagem em relação ao paciente. Portanto, a aplicabilidade da 

cartilha é de fundamental relevância aos dois públicos.  
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            No momento da qualificação deste estudo, a banca avaliadora validou a cartilha e 

foram sinalizadas modificações em relação à simplificação do vocabulário da mesma, 

retirando termos e palavras que poderiam causar dificuldade de entendimento aos pacientes. 

Esses termos foram substituídos por expressões mais comuns e usuais, como por exemplo: 

urinar frequentemente foi substituído por ―fa er  i i v rias ve es‖, sonolência foi substituído 

por ―muito sono‖, além de retirar termos científicos e fisiológicos como queratinócitos que 

poderiam causar estranhamento ao paciente diabético. 

              A cartilha será registrada na Biblioteca Nacional e será apresentada ao município 

visando a possibilidade de implementação nas Unidades de Saúde, estando disponível 

posteriormente em versão digitalizada no aplicativo social da prefeitura de Vassouras. Foi 

construído um guia de aplicabilidade do produto baseado no Arco de Marguerez da 

Metodologia da Problematização (BERBEL, 2014), a qual fundamenta o presente estudo, a 

fim de que o profissional enfermeiro possa realizar o grupo educativo de forma resolutiva.   

 Durante a realização do grupo de apoio, a partir da observação da realidade, o 

enfermeiro deve possuir competências para identificar os principais problemas existentes. 

Após a identificação do problema e/ou necessidade do paciente, o enfermeiro deve pontuar os 

pontos-chaves, ou seja, as principais causas desse problema e então realizar o planejamento e 

implementação dos cuidados de enfermagem a partir da situação – problema e das 

necessidades encontradas. Tal planejamento pode englobar a promoção de outros encontros 

em grupo ou consultas individuais de enfermagem, assim como encaminhamentos à 

especialistas ou visitas domiciliares para avaliação do paciente, de sua rotina e ambiente em 

que vive. Após a implementação do plano de cuidados e durante esse processo, deve-se 

realizar avaliação processual a fim de verificar se houve melhora ou modificação da realidade 

observada. 

 A partir da realização do grupo de apoio para a coleta de dados do presente estudo, a 

enfermeira pesquisadora identificou uma situação- problema de uma paciente participante, 

que apresentava um quadro depressivo e grandes dificuldades de perda de peso, a mesma foi 

encaminhada ao tratamento psicológico e foi iniciado um grupo na Unidade de Saúde 

chamado ―Bem Estar‖, no qual a paciente participou, que visava a perda de peso de forma 

saudável e práticas saudáveis voltadas para a alimentação e exercícios físicos. Abaixo se 

encontra o guia de aplicabilidade do produto e a Cartilha Educativa: 
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Guia de aplicabilidade do produto  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convidar os pacientes diabéticos para o grupo de apoio com data e hora agendada, 
extensivo aos familiares. 

Apresentar a cartilha e explicar sua funcionalidade e objetivo. 

Perguntar aos integrantes como descobriram o DM. 

Iniciar o grupo através da apresentação dos participantes. 

Iniciar a explicação sobre o que é o Diabetes e seguir conforme o desenvolvimento 
da cartilha, explicando o conteúdo de forma clara. 

Promover interação com os pacientes no grupo de apoio, através de diálogo. De 
acordo com os assuntos em cada página da cartilha é pertinente que o enfermeiro 

envolva o paciente e familiares no tema. 

Por exemplo, na página sobre dicas de alimentação perguntar aos pacientes e 
familiares como é a alimentação deles em casa, 
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Cartilha 
 

 
 
 
 

Explicar a importância de tentar seguir as dicas e cuidados presentes na cartilha 
para que previnam complicações da doença. 

Solicitar que após o encontro tentem realizar o autocuidado em casa conforme as 
explicações realizadas no grupo e anotem na última página o valor da glicose 

quando medirem. 

Agendar próximo encontro para avaliar melhorias, tirar dúvidas e realizar trocas de 
experiências. 

Após a finalização do grupo e discussão realizada com os participantes o enfermeiro 
deve anotar os principais problemas encontrados em grupo ou de forma individual. 

Após identificação da situação – problema o enfermeiro deve pontuar as principais 
causas e realizar um planejamento dos cuidados de enfermagem encima das 

necessidades encontradas. 

Implementar os cuidados delineados e avaliar se houve melhora e/ ou modificação 
da realidade identificada, avaliando a necessidade de modificação ou não do 

planejamento de enfermagem. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a abordagem realizada no presente estudo, em relação às categorias 

descritas, pode-se concluir que o ―que-fa er‖ do enfermeiro é fr gil, demonstrando uma 

vulnerabilidade no olhar crítico do profissional em relação aos cuidados diretos ao paciente, o 

que se correlaciona diretamente às dificuldades encontradas no estudo em relação à educação 

em saúde do paciente diabético, como: baixa adesão aos grupos de apoio e tratamento, 

compreensão defasada a respeito da própria doença e de suas complicações.  

Diante disso, é necessário que o profissional crie estratégias de educação e de 

aproximação desse paciente em relação à Unidades de Saúde e principalmente, em relação ao 

seu tratamento. O paciente precisa saber ―o que é a doença‖ que o acomete e de que forma ele 

deve enfrentá-la e conviver com ela.  

Observamos na problemática do estudo que o enfermeiro não está envolvendo o 

paciente em suas aprendizagens, nem organizando e dirigindo as situações de aprendizagem, 

assim como administrando a progressão destas. O enfermeiro deve conceber e fazer evoluir 

dispositivos de diferenciação, a partir do olhar crítico, da escuta qualificada ao paciente e 

desenvolvimento de um plano de cuidados individual, que proporcione um atendimento 

integral e competente, ao invés de um suporte fragmentado. 

É importante destacar que muitas vezes o enfermeiro se depara com diversos 

problemas de infraestrutura de seu local de trabalho, como: fornecimento de insumos e 

materiais necessários ao serviço, estrutura e equipamentos no local de trabalho, mão de obra, 

entre outros, que influenciam diretamente na tomada de decisão do profissional e 

consequentemente na eficácia da assistência prestada. 

Consideramos que essa problemática está relacionada ao desconhecimento dos 

próprios enfermeiros em relação as suas competências, adversidade essa que vem desde sua 

formação profissional, e não devido a negligência dos mesmos quanto aos seus deveres e 

cuidados diretos na assistência, cuidados esses que devem envolver e informar a família e não 

somente o paciente. O enfermeiro não pode fechar os olhos ao fato do paciente não ser 

aderente ao tratamento, por exemplo. O profissional deve se sentir responsável direto em 

relação a essa falta de aderência e informação, que estão diretamente relacionadas a carência 

na educação em saúde. 

Diante disso, o enfermeiro deve refletir e modificar suas práticas e estratégias de 

ensino frente a essas falhas, porque se o paciente não sabe o que é a doença que lhe acomete, 
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se ele não realiza o autocuidado e não participa dos grupos de apoio, ele não está sendo 

orientado corretamente quanto essas práticas, é visível uma expressiva falha educativa nesse 

âmbito. O enfermeiro deve ampliar o ―como fa er‖, a partir da busca de conhecimentos 

teóricos acerca da doença. É necessário refletir sobre sua prática profissional e saber utilizar 

esses conhecimentos adquiridos, de forma pertinente, promovendo a ―arte do cuidar‖ com 

qualidade e atingindo o paciente de forma que ele modifique seus hábitos através da absorção 

de conhecimentos acerca da doença. 

É importante ressaltar que a cartilha confeccionada como produto deste estudo, além 

de servir de apoio e norte ao autocuidado dos pacientes diabéticos, também poderá ser 

utilizada pelos enfermeiros na condução dos grupos realizados com esse público, a fim de 

guiá-los e servir de base para a educação em saúde na ESF.   

Considera-se que, a investigação realizada no presente estudo, não se esgota em sua 

conclusão, visto que a abordagem das competências do enfermeiro está atribuída a 

inesgotáveis fontes de conhecimentos. Os mesmos devem ser continuamente explorados, já 

que as competências dependem da mobilização dos saberes a elas atribuídos e das relações de 

cada indivíduo com o mundo, que está em constante transformação.  

Cabe destacar que, outros estudos se farão necessários, no sentido de acompanhar a 

evolução e o desenvolvimento de competências do enfermeiro na sua prática assistencial. Tal 

prática ocorrerá através da formação do pensamento crítico-reflexivo e da capacidade de cada 

profissional em mobilizar seus saberes de forma que conjugue com uma assistência de 

qualidade e que atenda a proposta de seus objetivos na prática assistencial.  
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ENFERMEIRO 

 

Título do Projeto: SITUAÇÕES – PROBLEMA DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS: 

DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL DO 

ENFERMEIRO. 

Pesquisador Responsável: Juliane da Silveira Jasmim 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Prefeitura Municipal de Vassouras, Rio de 

Janeiro. 

Telefones para contato: (24) 33398421/ (24) 998851690 

 

Nome do voluntário: 

_________________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos RG:_____________________ 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa ―Situações – 

problema de pacientes com Diabetes mellitus: desenvolvendo competências para a prática 

profissional do enfermeiro‖, de responsabilidade da pesquisadora Juliane da Silveira Jasmim. 

O estudo vem a contribuir nas áreas de ensino, pesquisa e assistência, desenvolvendo 

competências de enfermagem para nortear a assistência desses profissionais em relação aos 

pacientes diabéticos na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Os objetivos do estudo são: 

elaborar situações-problema de pacientes com Diabetes mellitus; problematizar, junto aos 

enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família, aspectos significativos condizentes às 

situações-problema e autocuidado dos pacientes utilizando uma cartilha educativa e discutir as 

competências necessárias aos enfermeiros mediante uma abordagem situacional na prática 

assistencial em ESF. 

Se você concordar em participar deste estudo, serão realizados dois encontros 

presenciais com os enfermeiros e dois encontros com os pacientes diabéticos. Na primeira 

reunião com os enfermeiros será realizada primeiramente a apresentação da proposta do 

estudo a eles e os mesmos serão dispostos em roda para facilitar a discussão do estudo e 

interação do grupo. Em um segundo momento será distribuído a cada um a situação-problema 

escolhida para o estudo e realizada a leitura da mesma. Após a leitura da situação- problema, 

iniciaremos uma discussão entre os enfermeiros e a problematização da mesma. Após esse 

momento será apresentado o esboço da cartilha previamente elaborada e será proposta uma 

reflexão acerca da prevenção das complicações visando o autocuidado do paciente. Nesta 

discussão busca-se identificar também as maiores fragilidades desses profissionais quando se 
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deparam com a assistência desses pacientes diabéticos e com a educação em saúde. Esse 

primeiro encontro terá duração estimada de uma hora. Após essa primeira reunião a 

enfermeira pesquisadora do estudo finalizará a cartilha com as adaptações e sugestões dos 

enfermeiros e posteriormente em um segundo momento será realizada uma reunião com os 

enfermeiros para a apresentação e avaliação da cartilha, que terá duração estimada de meia 

hora. 

 Após a confecção e finalização da cartilha, será agendado um grupo com os 

pacientes diabéticos na Unidade de Saúde. Serão realizadas duas reuniões com os pacientes. 

Na primeira reunião inicialmente será aplicado um questionário a fim de identificar o perfil 

sócio-econômico dos pacientes. A cartilha será apresentada aos participantes e será realizada 

uma explicação e ensino do conteúdo sobre autocuidado aos pacientes. Será aberta uma 

discussão acerca das dúvidas para o preenchimento da cartilha. Posteriormente será 

distribuída para que os mesmos leiam em casa e tentem realizar o autocuidado conforme 

registrado na cartilha. Em um segundo momento, quinze dias após a primeira reunião, será 

aplicado um instrumento de avaliação da cartilha a fim de identificar as dificuldades 

encontradas por eles na leitura e se houve melhora na prática diária do autocuidado. Essas 

reuniões serão gravadas em áudio e poderão ser fotografadas. Os dois encontros terão duração 

estimada de uma hora cada um. 

De acordo com a Resolução CNS 466/12 toda pesquisa possui um risco inerente. Se 

você não se sentir a vontade não precisa responder a qualquer pergunta ou parte de 

informações obtidas em pesquisa, se sentir que ela é muito pessoal ou sentir desconforto em 

falar. O risco previsto para essa pesquisa decorre do fato da metodologia da problematização 

poder gerar estranhamento no participante já que utiliza uma dinâmica de ensino diferente da 

tradicional. O pesquisador responsável deverá cuidar para que o estudo não crie desconforto e 

caso haja algum o pesquisador oferecerá suporte ao enfermeiro. 

Durante todo o estudo, você será acompanhado e auxiliado pelo pesquisador do 

estudo, podendo sanar a qualquer momento toda e qualquer dúvida acerca do estudo. É 

importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente voluntária e 

que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento 

sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. Em caso de você decidir 

interromper sua participação no estudo, o pesquisador deve ser comunicado e seus dados 

relativos ao estudo serão imediatamente excluídos. 
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Seu nome não será revelado ainda que informações de seus relatórios e questionários 

sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão 

independentemente dos resultados obtidos. 

Caso você opte em não participar ou desistir do estudo em qualquer momento, não 

haverá nenhuma punição ou prejuízo para seu aprendizado corrente. Não haverá qualquer 

custo ou forma de pagamento para o paciente ou enfermeiro pela sua participação no estudo. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, 

para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

Email: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu,_______________________________________________________________________ 

RG___________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Vassouras, _____ de ____________ de _______. 

 

___________________________________ 

Nome e assinatura do enfermeiro 

  

___________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

____________________________________ 

Testemunha 

 

____________________________________ 

Testemunha 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PACIENTE DIABÉTICO 

 

Título do Projeto:SITUAÇÕES – PROBLEMA DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS: 

DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL DO 

ENFERMEIRO. 

Pesquisador Responsável: Juliane da Silveira Jasmim 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Prefeitura Municipal de Vassouras, Rio de 

Janeiro. 

Telefones para contato: (24) 33398421/ (24) 998851690 

 

Nome do voluntário: 
_________________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos RG:_____________________ 

(Quando menor) 

Responsável legal__________________________________________________________ 

RG do responsável legal: ___________________ 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa ―Situações – 

problema de pacientes com Diabetes mellitus: desenvolvendo competências para a prática 

profissional do enfermeiro‖, de responsabilidade da pesquisadora Juliane da Silveira Jasmim. 

O estudo vem a contribuir nas áreas de ensino, pesquisa e assistência, desenvolvendo 

competências de enfermagem para ajudar os enfermeiros em relação à assistência dos 

pacientes diabéticos na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Os objetivos do estudo são: 

elaborar situações-problema de pacientes com Diabetes mellitus; problematizar, junto aos 

enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família, aspectos significativos condizentes às 

situações-problema e autocuidado dos pacientes utilizando uma cartilha educativa e discutir as 

competências necessárias aos enfermeiros mediante uma abordagem situacional na prática 

assistencial em ESF. 

Se você concordar em participar deste estudo, serão realizados dois encontros com os 

enfermeiros e dois encontros com os pacientes diabéticos. Primeiro será realizado o grupo 

com os enfermeiros, onde será apresentado o esboço de uma cartilha elaborada para os 

pacientes diabéticos e será proposta uma reflexão acerca da prevenção das complicações 

visando o autocuidado do paciente. Nesta discussão busca-se identificar também as maiores 

dificuldades dos enfermeiros quando se deparam com a assistência desses pacientes diabéticos 

e com a educação em saúde. Após essa primeira reunião a enfermeira pesquisadora do estudo 



 119 

finalizará a cartilha com as adaptações e sugestões dos enfermeiros e depois em um segundo 

momento será realizada uma reunião com os enfermeiros para a apresentação e avaliação da 

cartilha. O primeiro encontro terá a duração aproximada de uma hora e o segundo de trinta 

minutos. 

 Após a finalização da cartilha, será agendado um grupo com os pacientes diabéticos 

na Unidade de Saúde. Serão realizadas duas reuniões com os pacientes. Na primeira reunião 

inicialmente será aplicado um questionário a fim de identificar o perfil sócio-econômico dos 

pacientes. A cartilha será apresentada aos participantes e será realizada uma explicação e 

ensino do conteúdo sobre autocuidado aos pacientes. Será aberta uma discussão acerca das 

dúvidas para o preenchimento da cartilha. Posteriormente será distribuída para que os mesmos 

leiam em casa e tentem realizar o autocuidado conforme registrado na cartilha. Esse encontro 

terá duração média de uma hora. Em um segundo momento, quinze dias após a primeira 

reunião, será aplicado um instrumento de avaliação da cartilha a fim de identificar as 

dificuldades encontradas por eles na leitura e se houve melhora na prática diária do 

autocuidado. Essas reuniões serão gravadas em áudio e poderão ser fotografadas. O segundo 

encontro terá duração aproximada de uma hora. 

De acordo com a Resolução CNS 466/12 toda pesquisa possui um risco inerente. Se 

você não se sentir a vontade não precisa responder a qualquer pergunta ou parte de 

informações obtidas em pesquisa, se sentir que ela é muito pessoal ou sentir desconforto em 

falar. O risco previsto para essa pesquisa decorre do fato da metodologia da problematização 

poder gerar estranhamento no participante já que utiliza uma dinâmica de ensino diferente da 

tradicional. O pesquisador responsável deverá cuidar para que o estudo não crie desconforto e 

caso haja algum o pesquisador oferecerá suporte ao paciente. 

Durante todo o estudo, você será acompanhado e auxiliado pelo pesquisador do 

estudo, podendo sanar a qualquer momento toda e qualquer dúvida acerca do estudo. É 

importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente voluntária e 

que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento 

sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. Em caso de você decidir 

interromper sua participação no estudo, o pesquisador deve ser comunicado e seus dados 

relativos ao estudo serão imediatamente excluídos. 

Seu nome não será revelado ainda que informações de seus relatórios e questionários 

sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão 

independentemente dos resultados obtidos. 
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Caso você opte em não participar ou desistir do estudo em qualquer momento, não 

haverá nenhuma punição ou prejuízo para seu aprendizado corrente. Não haverá qualquer 

custo ou forma de pagamento para o paciente ou enfermeiro pela sua participação no estudo. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, 

para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

Email: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu,_______________________________________________________________________ 

RG___________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Vassouras, _____ de ____________ de _______. 

 

___________________________________ 

Nome e assinatura do paciente 

  

___________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

____________________________________ 

Testemunha 

 

____________________________________ 

Testemunha 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE 3 - SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Paciente G.T.P, 52 anos, reside na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Formada em 

contabilidade, não trabalha atualmente. Casada, seu marido é caminhoneiro, não está presente 

todos os dias devido sua profissão. Foi diagnosticada com Diabetes Mellitus (DM) em 

novembro de 1996, quando estava viajando e apresentou sede intensa e poliúria. Ao retornar q 

ao Brasil procurou atendimento médico e realizou exames laboratoriais e sua glicemia de 

jejum estava 400 mg/dl. Além de DM, possui Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), porém a 

mesma é controlada. Há dez anos se tornou insulinodependente, faz uso de insulina Regular e 

NPH. Pela manhã 32 UI de NPH e 12 UI de regular, no almoço 08 UI de regular e 08 UI de 

NPH e a noite 06 UI de NPH e 06 UI de regular. Além de DM e HAS, possui artrite 

reumatóide, artrose no joelho direito e anemia severa. Foi internada recentemente e recebeu 

três bolsas de sangue. Paciente tabagista, começou a fumar aos treze anos, fumava um 

maço/dia, hoje fuma três cigarros/ dia. Nega etilismo. Medicações em uso: metformina 850 

mg no café, almoço e jantar, porém parou por conta própria devido reação do medicamento. 

Em uso de Enbrel 50 mg, para artrite reumatóide, 01 ampola via subcutânea uma vez por 

semana. Ácido fólico 5mg ás segundas e quintas-feiras. Captopril 25 mg 8/8 h, 

Hidroclorotiazida 25 mg 01 comprimido pela manhã, AAS 01 comp no almoço e Naproxeno 

SOS em caso de dor. História familiar de mãe falecida diabética com histórico de amputação 

de membro inferior e perda da visão por retinopatia diabética. Pai hipertenso e diabético. Em 

junho de 2015 removeu um calo do pé direito com dificuldade de cicatrização, realizou 

sessões de ozonioterapia sem melhora, lesão foi piorando e se estendendo por todo o pé. 

Apresentou necrose em calcâneo que foi removida cirurgicamente recentemente. Desde a 

complicação com o pé realizou mudanças em seus hábitos alimentares, evitando frituras, 

doces e carboidratos e optando por alimentos saudáveis, como frutas e verduras. Diminui 

também a quantidade de cigarro que fuma ao dia. Está acamada há três meses devido pé 

diabético, faz acompanhamento com o cirurgião vascular. Está em uso de Ciprofloxacino 

500mg 12/12 h durante 14 dias e o curativo é realizado com sulfadiazina de prata e óleo de 

girassol. No momento o filho e a nora estão morando com a paciente para auxiliar nos 

cuidados. De segunda a sexta-feira os profissionais de enfermagem da Unidade de Saúde 

referente a área da paciente realizam o curativo uma vez ao dia, além de realizar orientações à 

paciente relacionada a sua comorbidade. Aos finais de semana o curativo é feito pelo filho ou 

irmã da paciente que é técnica de enfermagem. Paciente se encontra diversas vezes triste e 

apresenta crises de choro e refere medo de perder o pé. Foi solicitada à paciente pela 

enfermeira da Unidade de Saúde atendimento domiciliar da nutricionista e do psicólogo do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 
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APÊNDICE 4 - ROTEIRO DE PERGUNTAS DO PESQUISADOR AOS 

ENFERMEIROS  

 

1- Considerando o papel do enfermeiro nos cuidados ao paciente com Diabetes, em sua 

opinião, como deve ser a assistência desses pacientes na ESF? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

2- Existem dificuldades enfrentadas em relação à educação em saúde com esses pacientes? 

Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA CARTILHA PELOS 

PACIENTES 

 

1- Você teve alguma dificuldade na leitura da cartilha educativa relacionada ao auto cuidado 

no Diabetes? 

 

Sim ( ) 

Não ( ) 

Se teve alguma dificuldade , qual foi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Alguém da família ajudou na leitura e/ou preenchimento da cartilha? 

 

Sim ( ) 

Não ( ) 

 

3- Você percebeu alguma melhora no seu auto cuidado diário após a leitura da cartilha? 

 

Sim ( ) 

Não ( ) 

Se sim, em que você melhorou? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Se quiser deixar alguma crítica ou sugestão, utilize o espaço abaixo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 6 - CRONOGRAMA 

 

PERÍODO 2015 2016 2017 2018 

ATIVIDADE 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 

Elaboração do 

projeto de 

pesquisa 

X X     

Revisão de 

Literatura 

  X    

Abordagem 

Metodológica 

  X    

Encaminhamento 

para o CEP 

   Março   

Coleta de Dados     Outubro  

 

Qualificação 

    Dezembro  

Análise e 

Discussão dos 

resultados 

    Dezembro 

 

Janeiro/ 

Fevereiro/ 

Março 

Defesa Produto      Abril 

Defesa Final        Abril 
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ANEXO – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA – UFF 
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