
251Com. Ciências Saúde. 2014; 24(3): 251-258

ARTIGO DE REVISÃO

Processo de cuidar do portador de diabetes mellitus: 
revisão integrativa da literatura
Process of caring for patients with diabetes mellitus: an integrative literature 
review 

RESUMO

Objetivo: O objetivo do presente artigo é descrever o conhecimen-
to nacional produzido sobre o cuidado de enfermagem às pessoas 
com diabetes mellitus. 

Método: A coleta foi realizada em julho do ano de 2012, em pares, 
seguindo protocolo de pesquisa. Para seleção dos estudos, foram 
utilizados os descritores controlados “diabetes mellitus” e “cuida-
dos de enfermagem” em duas bases de dados científicos – LILACS 
e BDENF. 

Resultados: Inicialmente, foi encontrado um total de 155 artigos, 
que, seguindo critérios de inclusão e exclusão, foi reduzido a 8 ar-
tigos. Estes foram analisados segundo indicadores de coleta, quais 
sejam: ano de publicação, desenho metodológico e temática aborda-
da. Os autores ressaltam problemas com os pés e comprometimento 
renal como complicações mais comuns do diabetes. 

Conclusão: Destacou-se a relevância do processo de cuidar da en-
fermagem ao paciente portador de diabetes mellitus, sobretudo no 
que diz respeito à educação em saúde, a saber, entre outros temas: 
técnica correta de aplicação de insulina, cuidados com os pés, orien-
tações alimentares, importância da adesão ao tratamento e do auto-
cuidado, para que conjugando os conhecimentos técnico-científico 
aos humanísticos, possa prestar um cuidado integral e individual.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Cuidados de Enfermagem; En-
fermagem.
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ABSTRACT

Objective: The purpose of this article is to describe the national 
knowledge produced about nursing care for people with diabetes 
mellitus. 

Method: The collection was made in July 2012, in pairs, following 
the research protocol. To study selection were used descriptors con-
trolled “diabetes mellitus” and “nursing care” in two scientific data-
bases - LILACS and BDENF. 

Results: Initially, we found a total of 155 articles, which, following 
the inclusion and exclusion criteria, was reduced to 8 items. These 
indicators were analyzed according collection, which are: year of 
publication, methodological design and theme. The authors point 
out problems with feet and renal impairment as the most common 
complications of diabetes. 

Conclusion: They emphasized the importance of  nursing’s care 
to patients with diabetes mellitus, especially as regards to health 
education, among other things: correct technique of insulin deliv-
ery, foot care, dietary counseling, importance of adherence to treat-
ment and self-care, so that combining the technical and scientific 
knowledge to humanistic, can provide comprehensive  and indi-
vidual care.

Keywords: Diabetes Mellitus; Nursing Care; Nursing.

INTRODUÇÃO

A diabetes mellitus (DM) é definida como uma 
doença metabólica que tem como principal ca-
racterística a hiperglicemia resultante do defeito 
na secreção da insulina e/ou na ação da mesma1. 
Geralmente tal enfermidade é associada as suas 
complicações, destacando-se disfunções e insu-
ficiência em vários órgãos, tais como: olhos, rins, 
nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos2. 

A DM pode ser classificada em quatro catego-
rias, são elas: tipo 1, que resulta da destruição de 
células β-pancreáticas, podendo levar à com-
pleta deficiência de insulina; tipo 2, resultante 
do defeito progressivo na secreção de insulina; 
diabetes gestacional, que é diagnosticada du-
rante a gravidez; e outros tipos de diabetes, oca-
sionada por defeitos genéticos nas células β ou 
na ação da insulina, doenças do pâncreas exó-
crino ou por indução medicamentosa3.

Os principais sintomas da diabetes mellitus 
são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda invo-
luntária de peso. Outras manifestações clínicas 
podem ser observadas, tais como: fraqueza, fa-
diga, letargia, prurido cutâneo e vulvar, bala-
nopostite e infecções reincidentes1. No entanto, 
a diabetes geralmente é assintomática e, dessa 
forma, a suspeita clínica pode ocorrer a partir 
dos fatores de risco para a doença2.  

A DM pode estar associada a diversas compli-
cações clínicas, tais como: nefropatia diabética, 
retinopatia diabética, neuropatia diabética, pé 
diabético, doença cardiovascular, doença ar-
terial coronariana, doença arterial obstrutiva 
periférica, doença cerebrovascular, cetoacidose 
diabética, estado hiperosmolar hiperglicêmico 
e hipoglicemia4. A investigação de complica-
ções microvasculares deve ocorrer anualmente 
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O estudo foi sistematizado seguindo protoco-
lo de pesquisa pré-estabelecido, utilizando-se 
como descritores controlados “Cuidados de en-
fermagem” e “Diabetes Mellitus”, encontrados 
via Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 
através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

A coleta de dados foi realizada nas seguintes 
bases de dados: Banco de Dados em Enferma-
gem (BDENF) e Sistema Latino-Americano e 
do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 
(LILACS). 

Conforme critérios de inclusão foram selecio-
nados: artigos disponíveis eletronicamente nas 
bases de dados supracitadas, que versassem so-
bre o processo de cuidar do paciente com dia-
betes mellitus; disposição dos artigos em texto 
completo; estudos realizados com paciente 
adultos; escritos entre os anos de 2006 e 2012; e 
artigos disponíveis em língua portuguesa. 

Adotaram-se os seguintes critérios de exclusão: 
artigos que não abordassem a temática relevan-
te para o alcance da pesquisa; não estivessem 
completos eletronicamente; escritos fora do 
período delimitado; e estudos que envolvessem 
crianças. 

A coleta de dados foi realizada em julho no ano 
de 2012, em pares, selecionando-se os artigos 
pertinentes conforme critérios estabelecidos no 
protocolo de pesquisa. Desse modo, os estudos 
incluídos foram analisados e fichados, buscan-
do-se responder aos seguintes indicadores de 
coleta: ano de publicação, desenho metodológi-
co e temática abordada. 

RESULTADOS

A partir do cruzamento dos descritores foram 
encontrados 155 artigos e, seguindo os critérios 
de inclusão e os indicadores de coleta, para con-
cretização dos resultados desta pesquisa foram 
analisados oito artigos científicos evidenciados 
na tabela 1. 

e ser iniciada: logo após o diagnóstico, em casos 
de diabetes tipo 2, ou após 5 anos de doença e 
após a puberdade, em pacientes com diabetes 
tipo 15.

Trata-se de uma doença comum e de crescente 
incidência. Estimativas revelaram que em 1995 
a doença atingiu os 4% da população adulta 
mundial, e previsões estatísticas apontam que 
em 2025 esse número alcançará os 5,4%2. Desse 
total, cerca de dois terços dos indivíduos dia-
béticos vivem nos países em desenvolvimento, 
em que a incidência da doença é maior, com 
crescente proporção de pessoas afetadas em 
grupos etários mais jovens6.

Sabendo-se que a DM é associada a uma alta 
carga de morbimortalidade, a prevenção desta 
síndrome metabólica e de suas complicações 
constitui uma prioridade na saúde pública 
atual. Portanto, o cuidado integral ao pacien-
te diabético e sua família é um desafio para a 
equipe de saúde, especialmente no que condiz 
aos hábitos de vida2. Nesse panorama, a enfer-
magem é uma profissão que lida diretamente 
com o paciente, desempenhando, desse modo, 
papel fundamental no cuidado do paciente e de 
sua família. 

Diante da relevância da temática no cenário 
sanitário, questiona-se: 1) como se desenvolve 
o cuidado de enfermagem com as pessoas com 
complicações decorrentes do diabetes?; e 2) 
quais são as estratégias de cuidado desenvol-
vidas por esses profissionais? Para responder 
essas questões, objetiva-se descrever o conheci-
mento nacional produzido sobre o cuidado de 
enfermagem às pessoas com diabetes mellitus. 

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatu-
ra acerca do conhecimento nacional produzido 
sobre o cuidado de enfermagem aos pacientes 
portadores de diabetes mellitus. A revisão in-
tegrativa da literatura fundamenta-se de uma 
irrestrita análise da literatura, possibilitando 
discussões acerca de determinados temas assim 
como reflexões sobre a consolidação de futuros 
estudos7. 
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Tabela 1

Síntese dos estudos selecionados na revisão integrativa, 2012.

Título do estudo Ano Metodologia Temática abordada

Percebendo o ser humano diabético frente ao 
cuidado humanizado 2006 Estudo qualitativo

Compreensão do portador de diabetes 
acerca do cuidado prestado pelos profis-
sionais de enfermagem

O fazer que faz a diferença: Cuidando da 
pessoa acometida por ferida- pé diabético 2007 Estudo de caso

Relação da evolução do processo de 
cicatrização do pé diabético com o cuidado 
prestado a este indivíduo

Diagnósticos de enfermagem em pacientes 
diabéticos em uso de insulina 2008 Estudo descritivo 

exploratório
Identificação de diagnósticos de enferma-
gem em pacientes  em uso de insulina

Protocolo para consulta de enfermagem: 
assistência a pacientes com diabetes mellitus 
tipo 2 em insulinoterapia

2009 Revisão de literatura
Criação de um protocolo para dar subsídio 
a uma melhor assistência  de enfermagem 
no momento da terapia insulínica

Registro de enfermagem  sobre o cuidado 
prestado ao paciente portador de diabetes 
mellitus: um estudo exploratório na literatura 
científica

2010 Revisão bibliográfica do 
tipo descritivo

A importância dos registros de enferma-
gem  ao cuidado prestado ao portador de 
diabetes mellitus

Prevenção e progressão da doença renal 
crônica: atuação do enfermeiro com diabéti-
cos e hipertensos

2010 Entrevista semi estru-
turada

Prevenção da doença renal crônica por 
parte dos enfermeiros através do acom-
panhamento com  pacientes diabéticos e 
hipertensos

Pacientes com diabetes mellitus: cuidados 
e prevenção  do pé diabético em atenção 
primária à saúde.

2010 Estudo quantitativo 
transversal

Avaliação dos cuidados com os pés adota-
dos por pessoas  com diabetes mellitus

Sistematização da assistência de enfer-
magem ao portador de diabetes mellitus e 
insuficiência renal crônica

2011 Estudo de caso
Assistência de enfermagem a ao portador 
de diabetes mellitus e insuficiência renal 
crônica

Os estudos analisados se enquadram nos se-
guintes tipos: dois estudos de caso (25%), duas 
revisões de literatura (25%), um estudo quan-
titativo transversal (12,5%), uma abordagem 
qualitativa (12,5%),, um estudo descritivo ex-
ploratório (12,5%),  e uma entrevista semi-es-
truturada (12,5%). 

A dimensão temporal de publicação dos artigos 
variou de 2006 a 2011, com três publicações em 
2010 (37,5%). 

DISCUSSÃO

Após a coleta de dados, foi realizada a análise 
dos estudos, os quais possibilitaram a elucida-
ção de dois eixos norteadores, a saber: compli-
cações que acometem o paciente portador de 
diabetes mellitus e cuidados de enfermagem 

ao portador de diabetes mellitus. Tais reflexões 
são apresentadas a seguir. 

Complicações que acometem o paciente portador 
de diabetes mellitus

A DM é uma doença crônica que pode provocar 
alterações na integridade da pele e, posterior-
mente, ocasionar uma infecção, já que fatores, 
como uso de insulina subcutânea, extremos de 
idade, alteração metabólica e sensibilidade al-
terada nos pés, podem alterar a pele e epiderme, 
sendo que, além disso, a aplicação diária de in-
sulina provoca um risco aumentado da invasão 
de organismos patogênicos, gerando, assim, um 
risco maior de infecção8.

A maioria dos autores analisados concorda que 
uma das complicações crônicas mais comuns 
de se identificar em pessoas portadoras de dia-
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Um estudo aponta o uso de insulina constitui 
ação imprescindível para o tratamento adequa-
do da diabetes mellitus, por isso, é essencial que 
os profissionais de enfermagem orientem estes 
pacientes quanto à técnica correta de aplicação 
com uso de instrumental adequado, rodízio do 
sitio de aplicação e domínio da técnica, e que 
tanto os pacientes quanto os profissionais es-
tejam sempre atentos ao surgimento de calor, 
rubor e edema nos locais de aplicação8.  

Além disso, cabe ao enfermeiro intervenções 
centradas na identificação de possíveis fatores 
de riscos que possam provocar danos à saúde 
destas pessoas8. Alguns autores apresentaram 
como uma complicação que merece uma deli-
gência maior por parte dos profissionais os pro-
blemas relacionados aos membros inferiores, 
especificamente os pés. Nesse sentido, a enfer-
magem, como uma prática assistencial voltada 
para a qualidade de vida do paciente, deve estar 
centrada nas intervenções que envolvem o de-
senvolvimento do autocuidado e a orientação 
familiar através de ações educativas pautadas 
no bom controle glicêmico e na avaliação con-
tínua dos membros inferiores8-11.  

A avaliação podológica, destarte, consiste num 
instrumento fundamental utilizado pela enfer-
magem, identificando fatores de risco através 
da inspeção dermatológica, estrutural, circu-
latória e da sensibilidade tátil pressórica, além 
das condições higiênicas e características dos 
calçados8. 

 Nos casos de pacientes com pé diabético, ou-
tra conduta importante da equipe de enferma-
gem é a realização de uma anamnese adequada, 
buscando informações sobre a história clínica, 
familiar, social, um exame físico detalhado, 
além de um acompanhamento mais rigoroso 
das lesões nos membros inferiores, realizando 
intervenções de acordo com suas necessidades 
básicas, ou seja, curativos, monitoramento de 
glicemia, verificação de sinais vitais e viabili-
zação do acompanhamento nutricional e mé-
dico12.

Nesse contexto, a educação em saúde às pessoas 
com problemas que acometem os membros in-
feriores deve ser um processo individualizado e 

betes mellitus são os problemas relacionados 
com os pés, sendo tal problemática represen-
tada por um estado um estado fisiopatológico 
multifacetado, caracterizado pelo aparecimen-
to de lesões que ocorrem em decorrência da 
neuropatia diabética em 80-90% dos casos8. 

As lesões são geralmente precipitadas por trau-
ma, podendo gerar, consequentemente, infec-
ção, e, se não iniciado um tratamento precoce e 
adequado, pode resultar em amputação, acarre-
tando sérios danos ao diabético, em termos de 
qualidade de vida, bem como aumentando, de 
forma significativa, os gastos com o número de 
internações8,9. 

Estudos apontam ainda que um quadro preocu-
pante em relação às complicações da diabetes 
mellitus é o comprometimento renal, também 
conhecido como nefropatia diabética, a qual, 
sem um tratamento adequado, pode evoluir 
para uma doença renal crônica10,11. Isso se dá 
pela indução de alterações bioquímicas oca-
sionadas pela hiperglicemia, levando a um 
aumento da tensão das células sobre as células 
glomerulares e consequente produção de ma-
triz extracelular10.

Cuidados de enfermagem ao paciente portador de 
diabetes mellitus

A enfermidade em estudo, conforme já discu-
tido, é um problema de saúde pública atual. 
Nessa perspectiva, o enfermeiro, enquanto pro-
fissional de saúde com compromisso de prestar 
cuidados às pessoas portadoras destas afecções 
em todos os níveis de atenção, desde a atenção 
básica até a alta complexidade, desempenha 
papel primordial, evitando complicações sérias 
através de um cuidado sistematizado e coeren-
te, com um olhar holístico para cada indivi-
duo11.  

Tais aspectos são inerentes à enfermagem, en-
quanto prática social, que promove a saúde por 
meio do desenvolvimento de ações essenciais, 
desde as mais simples, como orientações sobre 
o uso da insulina, até as mais complexas, como 
prevenção de agravos e amputações, sempre 
voltadas para o bem-estar do paciente. 
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contínuo, que inclui avaliação, planejamento e 
ensino, prevenindo fatores de risco envolvidos 
na detecção precoce e prevenção do pé diabéti-
co9,10. 

Pesquisas expõem que as pessoas acometidas 
por essa complicação apresentam uma higiene 
diária dos pés com uso de calçados adequados, 
porém constatou-se que medidas em relação ao 
exame diário dos pés e outras ações preventivas 
ainda necessitam de reforço para serem inclu-
sas em seus hábitos diários, sendo imperativa a 
utilização de estratégias de educação baseadas 
em tecnologias leves para a prevenção destas 
complicações, facilitando, assim, a adesão das 
práticas de autocuidado11.

Em relação às complicações que envolvem 
comprometimento renal, é competência do en-
fermeiro atuar na prevenção deste problema, 
principalmente na esfera da atenção básica em 
saúde, sendo necessárias algumas modificações 
dos hábitos dos pacientes, as quais devem ser 
orientadas pelos profissionais, tais como, mu-
danças nos hábitos de vida e seguimento corre-
to do tratamento medicamentoso e não-medi-
camentoso após o diagnóstico10. 

Elucidou-se, ainda, que existe certa dificuldade 
em relação à adesão ao tratamento, principal-
mente nos aspectos que envolvem seguir uma 
dieta adequada e tomar os medicamentos regu-
larmente, cabendo à equipe de enfermagem dar 
orientações sobre a importância de todos esses 
cuidados para evitar complicações mais sérias, 
como a própria doença renal crônica10.

Neste sentido, um estudo que buscava avaliar 
o efeito de um programa de educação sobre o 
índice glicêmico e a carga glicêmica de die-
tas consumidas por diabéticas verificou que 
a instruções oferecidas para encorajar novas 
práticas alimentares não foram efetivamente 
incorporadas ao cotidiano das participantes, 
apesar destas terem apresentado melhora na 
quantidade e qualidade dos carboidratos con-
sumidos após seis meses. Demonstra-se assim 
que a conscientização à necessidade de adesão 
ao tratamento é um processo gradual que ne-
cessita da continuidade das ações educativas13.

Outro estudo mostrou a importância de um 
protocolo de enfermagem para o acompanha-
mento do paciente diabético, o qual é um ins-
trumento facilitador para identificação de fato-
res que podem vir a afetar a evolução da doença 
e autocuidado, sendo essencial a realização de 
consultas de enfermagem periódicas14. 

Autores evidenciam que outra ferramenta 
importante para o desenrolar do cuidado in-
tegralizado dos enfermeiros e para facilitar a 
incorporação de intervenções educativas de 
autocuidado é o registro sistemático de enfer-
magem, em que contem informações essenciais 
para a evolução do tratamento dos pacientes11,15.

Outro âmbito do cuidado de enfermagem ao 
Ser diabético é a valorização do cuidado huma-
nizado, que priorize o ouvir, o dialogar, o com-
preender e o orientar estas pessoas sujeitas a an-
siedades, medos e expectativas de recuperação 
ou incapacidade geradas em decorrência das 
complicações inerentes a esta doença16. 

Essa humanização no cuidado acaba por resga-
tar a essência da enfermagem, não se limitando 
apenas à mecanização do trabalho, mas dando 
importância a uma interação efetiva entre pro-
fissional e paciente, levando em consideração 
este individuo em sua totalidade, observando 
aspectos como cultura, religiosidade, medos, ta-
bus e enfrentamentos, atendendo, desse modo, 
as suas necessidades, com tratamento especial, 
orientação, compreensão e carinho16.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constata-se, de maneira inquestionável, que 
a diabetes mellitus constitui uma doença crô-
nica que atinge grande parcela da população 
nas suas variadas classes econômicas, causan-
do grande impacto no estilo de vida dos indi-
víduos. Em face a tais aspectos, é essencial um 
tratamento adequado, incorporando a este um 
cuidado integrado e de qualidade para evitar 
complicações sérias, as quais afetam direta-
mente a realização das atividades do cotidiano 
destas pessoas.
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de sua saúde, em que se faz ímpar a importân-
cia de práticas do autocuidado durante seu tra-
tamento. 

Dessa forma, presume-se que as reflexões teci-
das frente às indagações acerca dos cuidados de 
enfermagem ao paciente portador de diabetes 
mellitus proporcionem um impacto positivo na 
assistência prestada pelos enfermeiros nas suas 
esferas científica, técnica e humana, tendo em 
vista serem tais profissionais parte integrante e 
fundamental da equipe de saúde, corresponsá-
vel por conduzir o cuidado do ser humano por-
tador de diabetes mellitus, de forma holística, 
integrada e individualizada. 

Nesse contexto, faz-se necessária a atuação dos 
profissionais de enfermagem no cuidado destes 
pacientes, que, por meio de seus conhecimentos 
técnicos e científicos e do resgate da essencial 
humanização do cuidado, prestem uma assis-
tência de qualidade que vise à promoção, ma-
nutenção e recuperação da saúde, observando o 
ser humano em sua totalidade, possibilitando, 
assim, o bem-estar do paciente nas esferas emo-
cional, física e psicológica. 

Além disso, nota-se o papel fundamental que 
a enfermagem exerce na educação em diabetes 
mellitus, ou seja, coloca-se em relevo a impor-
tância de uma maior iniciativa por parte destes 
pacientes em promover uma vigilância acerca 
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