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RESUMO  

 

Objetivos: Identificar quais os indicadores sensíveis ao cuidado de enfermagem na pessoa com diabetes mellitus, com 18 anos ou mais. 

Materiais e métodos: Foi efetuada uma pesquisa na EBSCO (CINAHL, MEDLINE, Medicolatina) utilizando-se o método de PI [C]O, 

retrospectivamente até 2010, resultando um total de 297 artigos, do quais foram extraídos 15. 

Resultados: A alimentação, adesão terapêutica, gestão de sintomas, literacia em saúde, exercício físico, autocuidado, cuidados com os 

pés e a utilização dos serviços de saúde foram as dimensões encontradas, com impacto nos resultados, das quais emergem 28 

indicadores. O cumprimento da dieta, a monitorização da glicemia e a adesão à prática regular de exercício foram os indicadores mais 

proeminentes na literatura.  

Conclusões: O autocuidado desempenha uma importância vital na gestão da diabetes. Para aumentar a qualidade de vida da pessoa com 

diabetes, recomenda-se a intervenção do enfermeiro na capacitação e promoção de hábitos de vida saudáveis da pessoa com diabetes. 

As intervenções de enfermagem à pessoa com diabetes têm valor económico, com efeito na qualidade de vida, nas habilidades de 

autocuidado e na relação custo-eficácia, o que evidencia o contributo dos enfermeiros no sistema de saúde. 

 

Palavras-Chave: Diabetes mellitus; Intervenções de Enfermagem; Resultados. 

 

 

ABSTRACT 

 

 Objectives: To identify which indicators are sensitive to nursing care in the person with diabetes mellitus, aged 18 years or older. 

Materials and methods: EBSCO (CINAHL, MEDLINE, Medicolatina) using the method of PI [C] O, was retrospectively analyzed by 2010, 

resulting in a total of 297 articles, from which 15 were extracted. 

Results: Feeding, therapeutic adherence, symptom management, health literacy, physical exercise, self-care, foot care and the use of 

health services were the dimensions found, with an impact on results, out of which 28 indicators emerge. Compliance with diet, blood 

glucose monitoring, and adherence to regular exercise were the most prominent indicators in the literature. 

Conclusions: Self-care plays a vital role in diabetes management. To increase the quality of life of the person with diabetes, it is 

recommended that the nurse make training and promotion of the healthy life habits of the person with diabetes. Nursing interventions for 

the person with diabetes have economic value, with effect on quality of life, self-care skills and cost-effectiveness, which shows the 

contribution of nurses in the health system. 
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INTRODUÇÃO 

Mundialmente as doenças crónicas, são as 

principais causas de morte, metade dessas 

mortes de pessoas com idade inferior a 70 

anos e do sexo feminino (WHO, 2016). A 

diabetes mellitus reporta-se a uma 

desordem metabólica múltipla, 

caracterizada por uma hiperglicemia 

crónica com distúrbios no metabolismo dos 

hidratos de carbono, lípidos e proteínas, 

resultantes de deficiências na secreção ou 

na ação da insulina, ou de ambas (Correia 

et al, 2015). O acompanhamento da pessoa 

com diabetes é um desafio para os 

profissionais de saúde, nomeadamente 

para os enfermeiros, desde o apoio no 

controlo dos sintomas na educação de 

como viver e gerir a doença, sensibilizando 

para a necessidade de mudanças de 

comportamento (Nogueira & Nobrega, 

2015). A diabetes é um dos importantes 

problemas de saúde pública, uma das 

quatro doenças não transmissíveis 

prioritárias para intervenção de líderes 

mundiais no século XXI e embora a 

diabetes mellitus (DM) tipo 2 seja uma 

doença que afeta maioritariamente a 

população mais idosa, com o aumento 

crescente da obesidade, atinge agora 

grupos mais jovens, o que pode levar a que 

a DM tipo 2 seja uma doença mais comum 

na população ativa (Lobato et al., 2014). Em 

2016 a Organização Mundial de Saúde, 

lançou um apelo para a prevenção e 

tratamento da diabetes. A diabetes tem um 

impacto financeiro importante nos 

indivíduos, famílias e na economia dos 

países. Segundo o relatório do 

Observatório Nacional Diabetes, Portugal 

no ano de 2014, representou um custo 

direto estimado de 1 540 milhões de euros 

o que corresponde a 1 515 € por indivíduo 

(Correia et al, 2015). O aumento dramático 

de pessoas diabéticas deve-se 

fundamentalmente aos erros alimentares, 

que contribuem para o excesso de peso e a 

obesidade. Segundo a International 

Diabetes Federation (Cava net al., 2015), 

estima-se que em 2040 teremos uma 

pessoa diabética por cada dez pessoas. A 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 

2016) alerta para a necessidade urgente do 

desenvolvimento de políticas eficazes, no 

apoio e promoção de estilos de vida 

saudáveis e acesso a cuidados de saúde de 

qualidade, desafiando a população a uma 

alimentação saudável, à prática de 

exercício e a evitar o excesso de peso. A 

prevalência da diabetes em Portugal é de 

13 %, mais de um quarto das pessoas entre 

os 60 e os 79 anos tem diabetes. Em 2015 

o Observatório Nacional da Diabetes (OND) 

estima entre 522 a 662 novos casos por 

cada 100.000 habitantes (Correia et al, 

2015). A diabetes tem impacto sobre 7% da 

população portuguesa, em termos de 

morbilidade, incapacidade e morte 

prematura. A diabetes esteve na origem de 

4% das mortes ocorridas em 2014 (Correia 

et al, 2015). 

A repercussão da diabetes no sistema de 

saúde português está demonstrada a dois 

níveis; 25% do total dos internamentos 

hospitalares e 8% do total de consultas nos 

cuidados de saúde primários. 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Página   12 



JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951 VOLUME 7. EDIÇÃO 1 

 

cuidados de saúde primários. 

A educação para a saúde, dirigida para a 

prevenção e controlo da diabetes visa alcançar 

melhorias no autocuidado, associado aos hábitos 

alimentares saudáveis, à adesão à prática de 

atividade física e à promoção da saúde, bem 

como disponibilizar informação sobre a 

fisiopatologia da doença, sinais, sintomas e suas 

complicações (Torres, Pereira & Alexandre, 

2011). A adesão ao autocuidado na diabetes 

passa pela capacitação da pessoa no uso da 

medicação, dieta e exercício, promovendo assim 

a mudança de comportamento e adoção de 

hábitos de vida saudáveis (Oliveira, Almeida, 

Girão & Freitas, 2016). Sendo que, a educação 

terapêutica em diabetes destaca-se como um 

dos pilares do tratamento da doença (Lopes, 

2014). 

O uso da teoria de Orem na educação para o 

autocuidado do doente com diabetes, foi indicada 

como um guia para a identificação, planeamento 

e implementação dos cuidados de enfermagem, 

e a sua aplicação pode ser feita para melhorar 

comportamentos de autocuidado (Oliveira et al, 

2016).   Perante estes dados torna-se importante 

a identificação dos resultados da intervenção de 

enfermagem na pessoa com diabetes. Dado que, 

o conhecimento adquirido pela investigação 

permite, desenvolver uma prática baseada na 

evidência, melhorar a qualidade dos cuidados e 

otimizar os cuidados em saúde (OE, 2006)  

O recurso às colheitas de dados para a 

identificação dos contributos dos enfermeiros 

para cuidados de qualidade remonta ao tempo de 

Florence Nightingale (Doran, Mildon, Clark 

2011). Os Indicadores sensíveis aos cuidados de 

enfermagem são aqueles que são relevantes, 

baseados no âmbito e domínio das intervenções 

da enfermagem e para os quais há evidência 

empírica que relaciona o input do enfermeiro/a e 

o resultado da intervenção, sendo que estes 

indicadores têm sido usados para a melhoria da 

qualidade dos cuidados (Doran et al, 2011). 

Assim esta autora identifica o estado funcional, o 

autocuidado, a gestão de sintomas, a dor, a 

segurança/controlo de efeitos adversos, as 

estratégias de adaptação eficazes, a satisfação 

com os cuidados, a mortalidade e a utilização dos 

serviços de saúde como indicadores. Fonseca et 

al (2012) mencionam também, a capacidade 

para o autocuidado, o aumento da informação 

sobre saúde/doença, a satisfação com os 

cuidados, a gestão de sintomas e o regime 

medicamentoso, como ganhos de uma 

intervenção de enfermagem individualizada.  

A capacitação para o autocuidado das 

pessoas com diabetes, dieta, exercício regular, 

adesão terapêutica, monitorização da glicemia, 

capacitação para a gestão de complicações das 

agudizações e dos problemas psicossociais é 

vantajosa para a prevenção de complicações e a 

manutenção da qualidade de vida (Huang, Hung, 

Stocker & Lin, 2013). 

O autocuidado é da responsabilidade 

exclusiva da pessoa com diabetes, representa 

98% dos cuidados com a diabetes, e é 

expectável que a pessoa com DM seja autónoma 

na medicação, monitorização da glicemia, 

cumprimento da dieta, exercício regular, 

alteração de hábitos de vida, tais como não 

consumo de bebidas alcoólicas, tabaco entre 

outras (Nwinee, 2011). O estudo de Huang et al 

(2013), refere que as pessoas com DM com 

acompanhamento regular, uma dieta adequada e 

com programa de exercício regular apresentam 
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com programa de exercício regular apresentam 

os melhores níveis no autocuidado, bem como 

maior qualidade de vida. Assim define-se como 

objetivo para a elaboração da presente revisão 

sistemática da literatura: Identificar quais os 

indicadores sensíveis ao cuidado de 

enfermagem na pessoa com diabetes, com idade 

≥ 18 anos. E deste modo, pretende-se responder 

à seguinte questão de investigação: Quais os 

indicadores sensíveis ao cuidado de 

enfermagem na pessoa com diabetes, com 18 ou 

mais anos? 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Como ponto de partida para a presente revisão 

sistemática da literatura foi formulada a seguinte 

questão de partida em formato PI[C]O: Quais os 

indicadores (Outcomes) sensíveis aos cuidados 

de enfermagem (Intervention) na pessoa com 

diabetes mellitus (Population). A base de dados 

eletrónica utilizada incidiu sobre a EBSCO 

(MEDLINE with Full TEXT, CINAHL, Plus with 

Full Text, MEDICLATINA), onde os descritores 

foram procurados com a seguinte ordem: [(non-

insulin-dependent diabetes) or (diabetes) or 

(diabetes mellitus, type 2)] AND [(health self-

care) OR (self care) OR (patient education)] AND 

[(nursing) OR (Nursing care) OR (Nursing 

intervention)]. Os descritores foram pesquisados 

em texto integral (Dezembro/ 2010), 

retrospetivamente até 2016, resultando um total 

de 297 artigos, com demonstra o Fluxograma 1. 

Como critérios de inclusão privilegiaram-se 

artigos com foco na pessoa com diabetes 

mellitus, com recurso a metodologia quantitativa 

e/ ou qualitativa, que clarificam os indicadores 

sensíveis aos cuidados de enfermagem. 

Relativamente aos participantes (P) foram 

incluídas pessoas a partir da idade adulta, ou 

seja, idade de 18 anos ou mais, com diabetes 

mellitus, em ambulatório, com capacidade 

cognitiva e mental preservada. No que se refere 

à intervenção (I), contemplaram-se as ações de 

enfermagem nos diversos contextos de 

cuidados, assim como no que se reporta aos 

indicadores (O), foram incluídos os artigos que 

demonstram os resultados diretamente 

imputáveis às intervenções de enfermagem. 

Nos critérios de exclusão inseriram-se todos os 

artigos com metodologia ambígua ou repetidos 

em ambas as bases de dados (n=5). 

Para avaliar os níveis de evidência dos artigos, 

recorreu-se aos contributos de Melnyk e Fineout-

Overholt (2015), que definem seis níveis de 

evidência: Nível I – Revisões sistemáticas ou 

guias orientadores de boa prática baseados em 

estudos aleatorizados controlados relevantes 

(RCT´s); Nível II – Evidência obtida a partir de 

pelo menos um RCT bem desenhado; Nível III – 

Evidência obtida a partir de um estudo controlado 

bem desenhado, sem aleatorização, quase-

experimental; Nível IV – Evidência obtida de 

estudo de coorte e caso-controlo bem 

desenhados; Nível V – Evidência obtida a partir 

de estudos descritivos e estudos qualitativos; 

Nível VI – Evidência de apenas um estudo 

descritivo ou qualitativo; Nível VII – Evidência 

obtida a partir de entidades reconhecidas e/ ou 

relatórios de painéis de peritos. Sendo que, esta 

classificação não tem a pretensão de escalar por 

ordem de importância, mas sim de identificar os 

diferentes tipos de produção de conhecimento 

implícitos. 
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RESULTADOS 

Como modo de aumentar a transparência dos 

resultados encontrados, explicita-se na tabela 

inframencionada (Tabela 1) a síntese de dados,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que engloba a listagem dos artigos incorporados, 

que constitui o substrato na elaboração da 

discussão e conclusões 
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DISCUSSÃO 

Rossaneis, Haddad, Mathias & Marcon 

(2016), referem que a pessoa que não consegue 

realizar as atividades necessárias para manter a 

sua saúde, apresenta um déficit de autocuidado, 

o que indica a necessidade de intervenção dos 

profissionais de enfermagem. A mesma autora 

defende ainda que o acompanhamento de 

pessoas com DM, nomeadamente na consulta de 

enfermagem e na visita domiciliária é  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fundamentalmente para identificar as 

limitações no autocuidado e o potencial da rede 

de apoio familiar. 

A autora Nwinee (2011) apresenta um 

modelo referente à gestão do autocuidado, onde 

descreve que o autocuidado deve ser assumido 

pelo profissional de saúde e pelo doente, 

assumindo este último a responsabilidade dos 

cuidados em casa, na ausência de ajuda 

diferenciada, referente à sua medicação (insulina 
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e antidiabéticos orais), monitorização da 

glicemia, cumprimento da dieta, exercício e 

consultas de rotina e vigilância. O 

autocuidado desempenha um papel vital 

nos cuidados a longa duração e na gestão 

do controlo da diabetes (Huang et al ,2013) 

Lian et al (2012), descreve que a idade 

constitui também um fator determinante 

para a capacidade de gestão do 

autocuidado, afirmando que quanto maior é 

a idade, melhor controlo apresentam. Os 

autores reconhecem que as pessoas que 

participam em grupos terapêuticos de 

pessoas diabéticas, apresentam um melhor 

controlo da doença e conhecimento sobre a 

mesma. Há evidência de que estes 

programas podem reduzir o peso corporal, 

aumentar o autocontrolo, a qualidade de 

vida, as habilidades de autocuidado e a 

satisfação com o tratamento. Para Sanchez 

et al. (2016) a prática regular de exercício 

físico, associado com dieta e adesão à 

terapêutica, ajudam a reduzir a glicemia, a 

manter o peso ideal, a aumentar a 

capacidade de compliance, a reduzir o risco 

cardiovascular e a aumentar a sensação de 

bem-estar. No início da doença ou no 

decorrer das suas complicações, a pessoa 

torna-se vulnerável, e precisa de apoio 

físico e emocional para o cumprimento da 

dieta e exercício físico, sendo muito 

importante o apoio da família. Cada pessoa 

deve ser responsável pelo seu autocuidado, 

mas os cônjuges, os filhos e outros 

familiares também podem ter um papel 

importante. 

Rossaneis, et al (2016) referem que os 

factores socioeconómicos interferem na 

compreensão da educação/ instrução/ 

orientações transmitidas às pessoas com 

DM, para desenvolverem hábitos de vida e 

prática de autocuidado. 

No que diz respeito à educação e 

conhecimento sobre a doença, no estudo 

de Karakurt & Kasikçi (2012) onde 100 

pessoas, realizaram  um pré teste sobre 

diabetes self- care scale (DSCS), e um pós 

teste, durante o intervalo entre os dois 

testes, foram realizados vários momentos 

de educação para a saúde fundamentadas 

nas suas necessidades, tendo em vista a 

realização de autocuidado de forma 

autónoma. As pessoas com intervenção de 

educação para a saúde apresentaram um 

efeito positivo nas suas atividades do 

autocuidado, e houve uma melhoria 

significativa dos valores de controlo 

metabólico (colesterol total, triglicéridos) 

assim como nos valores de HbA1c. Lian et 

al (2012) enumera também a importância 

do conhecimento sobre a diabetes como um 

aspeto importante para a gestão da doença, 

bem como refere ainda que a manutenção 

de níveis de normoglicémia está também 

relacionada com o conhecimento da doença 

e a uma adesão à dieta adequada, 

corroborado também por Huang et al (2013) 

e Shi, Ostwald e Wang (2010). Nwinee 

(2011) refere que, os fatores que 

influenciam uma adequada gestão do 

autocuidado pela pessoa com diabetes são: 

a consciência da sua vulnerabilidade às 

complicações da doença (hipoglicemias ou 
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complicações da doença (hipoglicemias ou 

hiperglicémias, catarata, glaucoma, 

cegueira, gangrena, hipertensão, doenças 

cardíacas e insuficiência renal); a perceção 

da gravidade da doença com a 

consciencialização da gravidade das 

complicações para a sua vida (coma 

hipoglicémico ou hiperglicémico, morte, dor, 

internamentos frequentes, absentismo, 

desemprego, efeito sobre o seu corpo); 

consciencialização da importância da 

prevenção, conhecendo a relação entre as 

vantagens da prevenção e os sacrifícios 

com essa prevenção, nomeadamente a 

dieta e a medicação; conhecimento das 

limitações na prevenção da diabetes por 

dificuldades financeiras, efeitos 

secundários da medicação, dificuldade na 

adesão na dieta; sentimento de confiança 

nas suas competências na gestão do 

autocuidado; fatores de motivação e 

incentivos ao autocuidado, internos 

(sintomas da diabetes) e externos 

(informação recebida formal ou 

informalmente). 

Rossaines et al (2016) identifica como 

indicadores sensíveis aos cuidados de 

enfermagem: plano alimentar; 

monitorização da glicémia; realização de 

exames laboratoriais referentes ao perfil 

lipídico; exercício físico regular; uso correto 

da medicação. A diabetes é uma doença 

crónica, que requer ao longo da vida, um 

adequado comportamento por parte da 

pessoa com diabetes. O enfermeiro como 

membro da equipa de saúde, está ciente da 

importância do autocuidado na diabetes e 

deve avaliar a eficácia das atividades da 

pessoa no seu autocuidado através da 

observação e entrevistas (Karakurt & 

Kasikçi, 2012). O impacto socioambiental, 

recursos da família, amigos, organização e 

comunidade foram positivamente 

correlacionados com autocuidado (Huang 

et al, 2013) 

É ainda vital a educação para a autogestão 

centrada nos cuidados com os pés 

(frequência de secagem dos espaços 

interdigitais, inspeção/ avaliação periódica 

dos membros inferiores, hábito de andar 

descalço, higiene, corte adequado das 

unhas e tipo de calçado). Dado que, está 

sujeita ao risco de desenvolver neuropatia 

das fibras nervosas sensitivas e motoras, e 

por isso a higiene na pessoa com diabetes 

é fundamental para evitar lesões que 

poderiam provocar complicações. Lian et al 

(2012) afirmou que uma abordagem 

sistemática para a avaliação de úlceras do 

pé diabético pode reduzir o tempo de 

cicatrização e, assim, custos e sofrimento. 

Simms & Ennen (2010) também referem 

que o tratamento desta complicação passa 

pelo tratamento do estado hiperglicémico. 

Segundo Rossaines et al (2016) o pé 

diabético é, entre as complicações crónicas 

da DM, a mais comum da DM tipo II, devido 

às alterações neurológicas, ortopédicas, 

vasculares e/ ou infeciosas que favorecem 

o aparecimento de úlceras de difícil 

cicatrização. Simms & Ennen (2011) 

referem como indicador mensurável o 

autocuidado com os pés, tendo como 

critérios de avaliação e monitorização: 

frequência de secagem dos espaços 
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frequência de secagem dos espaços interdigitais; 

inspeção/ avaliação periódica dos membros 

inferiores; hábito de andar descalço; higiene 

(satisfatória/ insatisfatória); hábito de escaldar os 

pés; corte adequado das unhas; tipo de calçado. 

Alguns estudos realizados em diferentes países 

como é referido por Karakurt & Kasikçi (2012) 

têm demonstrado que a diabetes pode ser 

prevenida ou retardada (com uma redução de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 risco 44%- 58%), apenas com adoção de um 

estilo de vida saudável. 

As ações de autocuidado com DM são essenciais 

para a manutenção da produtividade e 

capacidade laboral, previne complicações 

crónicas, deficiências e incapacidades para o 

trabalho. A não adesão às ações de autocuidado 

podem acarretar a manifestação de 

complicações agudas e crónicas (Lobato et al, 

2014). 
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CONCLUSÃO 

 

A diabetes mellitus é considerada um dos mais 

importantes problemas de Saúde Pública, pelo 

número de pessoas afetadas, pelas 

incapacidades e mortalidade como também 

pelos custos envolvidos no controlo e tratamento 

das suas complicações (Curcio, Lima & 

Alexandre 2011). Os custos implícitos à doença 

não são só um problema económico, há também 

a considerar os custos intangíveis (dor, 

ansiedade e perda da qualidade de vida), que 

representam um grande impacto na vida das 

pessoas com diabetes e suas famílias, e são 

difíceis de quantificar (Curcio et al, 2011). 

Os indicadores sensíveis ao cuidado de 

enfermagem estão estreitamente relacionados 

com a satisfação de necessidades complexas e 

de vários domínios: físico, psicológico, 

emocional, social, espiritual e/ ou existencial. 

Tendo em conta os contributos de Doran (2003) 

na identificação de resultados imputáveis à 

intervenção de enfermagem, nesta revisão da 

literatura foram encontrados de igual forma: 1) 

Alimentação, 2) Adesão terapêutica; 3) Gestão 

de sintomas; 4) Literacia em saúde; 5) Exercício 

físico; 6) Autocuidado; 7) Cuidados com os pés; 

8) Utilização de serviços de saúde (visíveis na 

tabela 2). Os 28 indicadores inframencionados 

contemplam os respetivos autores, no sentido de 

se apurar aqueles que foram mais repetidos na 

literatura e, que concludentemente, podem ser os 

mais valorizados pela pessoa. 
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