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1.RESUMO:Trata-se de um estudo teórico, tem por caráter descritivo dos fatos 

observado em campo, o qual segundo cervo (2007): ““ observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. “Como objetivo a 

conscientização os profissionais de saúde, quanto a importância das Unidades 

Básicas de Saúde(UBS) ao atendimento a comunidade, fornecendo informações 

quanto a seu funcionamento, estrutura, sua finalidade e níveis de atenção, 

fornecendo também um breve histórico da saúde publica no Brasil, assim como, um 

acompanhamento dos alunos de Graduação em Enfermagem a pacientes da  UBS, 

portadores de hipertensão arterial, diabetes mellitus, problemas cardiovasculares, e 

através destas experiências práticas, simulamos o nosso paciente, criando assim um 

estudo teórico elaborando um plano de cuidado de enfermagem como nos passos 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE): exame físico, diagnóstico 

de enfermagem, intervenções associados aos resultados e evolução de enfermagem 

com base nos livros de  NANDA e Ligações NOC/NIC. Palavras chave: 

Sistematização de enfermagem, diabetes, hipertensão, pé diabético, NANDA, NOC-

NIC. 

2.INTRODUÇÃO: 

O artigo refere-se há um estudo de caso do campo de estagio na Atenção 

Básica de Saúde - UBS, com finalidade de conhecimento pratico científico. 

A Unidade Básica de Saúde – UBS tem como objetivo, promover e proteger a 

saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 

danos e a manutenção a saúde como objetivo de desenvolver uma atenção integral . 

Neste trabalho, alunos de Graduação em Enfermagem, acompanha alguns 

pacientes do HiperDia, da Unidade Básica de Saúde – UBS, utilizando de seus 

conhecimentos teóricos científicos e técnicos para a realização de um plano de 

cuidado, sendo: consulta de enfermagem, exame físico, intervenções e resultados 

esperados e evolução de enfermagem. 

3. OBJETIVOS 

 Descrever a estrutura física de uma UBS do Estado de SP 

 Aplicar a SAE com a teoria de ligações NIC/NOC 

4- DESENVOLVIMENTO 

Histórico do sistema de saúde brasileiro  



Em 1902, surgiram de modo mais sistematizado a urbanização e saneamento 

na capital – RJ (obras publicas), para combate a doenças endêmicas, mas somente 

em 1903 sob coordenação de Oswaldo Cruz que propôs o código sanitário de 

desinfecção também domiciliar, notificações de casos decorrentes as doenças 

endêmicas (febre amarela, varíola, peste bubônica), atuação da policia sanitária 

(agente comunitário) e a campanha de vacinação obrigatório.   

Em 1953 surge o Ministério da Saúde – MS e a primeira ação significativa no 

sistema de previdência ocorre em 1966 com a unificação dos IAPs e a constituição 

do Instituto Nacional da Previdência Social 1970, o INPS propôs  a inclusão de 

novas categorias trabalhistas no sistema, onde o estado tem a responder com novas 

contratações de novos serviços assim dobrando os gastos relacionados á saúde  

Surgindo-se a assim a Lei Orgânica da Saúde: Lei 8080 de 19 de setembro 

de 1990, sendo esta o principal eixo da política de saúde, o que define as diretrizes 

de organização e funcionamento do Sistema de Saúde no Brasil,

onde estas ações devem ser participativas entre os três entes da Federação: União, 

Estados e Municípios 

 

 

 

 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

As UBS são divididas da seguinte Maneira:  

 UBS I: 1 equipe de Saúde da Família  

 UBS II: 2 equipes de Saúde da Família 

 UBS III: 3 equipes de Atenção Básica                 equipes mínimas para cada  

 UBS IV: 4 equipes de Atenção Básica                                  unidade  

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE 

 Avaliação de risco e 

vulnerabilidade realizada o dia 

todo pelas enfermeiras e 

técnicos de enfermagem. 

 Procedimentos em geral: 

vacinas, coleta de exames 

laboratoriais, curativos, 

dispensação e administração de 

medicamentos, coleta de 



citologia oncótica, inalação, 

entre outros. 

 Atendimento multiprofissional. 

 Visitas domiciliares. 

 Programas: 

Hipertensão/Diabetes, Pré-

Natal, Puerpério e Puericultura, 

Saúde da Mulher, Saúde Bucal, 

Saúde Mental e Viva Leite. 

 Campanhas de Vacinação 

(crianças, idosos, gestantes, 

antirrábica). 

 Acolhimento Álcool/Drogas 

diário no horário de 

funcionamento da USF. 

 Reuniões de equipe semanais e 

de mini equipe quinzenais. 

 Atividades programadas para a 

terceira idade (viagens, 

atividades físicas, etc.). 

 Grupos multiprofissionais: 

Saúde Mental, Nutricional, Dor 

Crônica, Papanicolau, 

Artesanato, Ginastica Lian 

Gong, Gestantes, Ações de 

Educação em Saúde em 

escolas, empresas, campo de 

futebol, etc. 

ESTUDO DE CASO ELABORADO 

Paciente A.R.F. 43 anos. Apresenta-se calma, orientada, comunicativa, 

eupnéica, afebril, em boas condições de higiene, casada, nega alergia 

medicamentosa, tabagismo e etilismo, doméstica, porém afastada do trabalho, mãe 

de um filho, reside no bairro Flores há cerca de 8 anos aproximadamente, procurou 

a UBS, apresentando uma ferida venosa em região do tornozelo no membro inferior 

direito (MID), sente dor e cansaço nas pernas ao caminhar, relata que estava 

passando uma pomada Kollagenase 2x ao dia Passou em consulta com a 

enfermeira da instituição e com o médico que orientou realizar limpeza com SF 0,9% 

o curativo com Saf Gel e Placa Aquacel e ocluído com atadura crepe uma vez por 

semana e realizar anotação da evolução do curativo. O curativo realizado 

semanalmente apresenta-se tecido de granulação esfacelo local, apresenta inicio de 

cicatrização em borda, cliente relata pouca dor ao fazer o curativo. Após 2 meses foi 

acrescentado para o curativo assim melhorando tratamento, agora é feito com 

limpeza com SF0,9% e o curativo com placa Aquacel mais Sof Gel mais 

Hidrocoloide e ocluído com atadura crepe sendo ainda realizado uma vez por 

semana, apresenta-se inicio de cicatrização em borda, drenando secreção sero 

sanguinolenta em pequena quantidade, relata pouca dor ao realizar o curativo. Após 



6 meses de tratamento novamente substituído o Sof Gel e o Hidrocoloide por outro 

medicamento agora Bota de Unna.O curativo é realizado com SF0,9% para limpeza 

e o curativo com placa Aquacel mais Bota de Unna e ocluído com atadura crepe, 

apresentando boa evolução, porem apresenta pequena quantidade de granulação 

exsudato. Após 8 meses de tratamento apresentando melhora no aspecto da ferida 

com as bordas em cicatrização, o curativo continua com a limpeza com SF0,9% com 

placa Aquacel mais Bota de Unna e ocluído com atadura crepe, apresenta boa 

evolução e boa cicatrização. A ferida venosa esta diminuindo a cada mês 

consecutivo apresenta boa evolução e cicatrização, ainda a ferida não cicatrizou 

totalmente, pois ainda esta em tratamento realizando o curativo uma vez por 

semana com a enfermeira, no inicio do tratamento a ferida do tornozelo estava com 

8 cm horizontal e 6 cm vertical após 8 meses a ferida está 4 cm horizontal e 3 cm 

vertical. Histórico Clinico: Hipertensa, Diabética, Problemas Cardiovasculares. 

PATOLOGIAS ASSOCIADAS 

HIPERTENSÃO: a hipertensão arterial sistêmica - HAS ou popularmente conhecida 

como pressão alta, é a pressão que o sangue exerce contra as paredes dos vasos 

sanguíneos, seu diagnostico é feita da seguinte forma:  

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Normal  < 120 < 80 

Pré – Hipertensão  120 - 139 80 - 89 

Estágio 1 – Hipertensão          140– 159                 90 - 99 

Estágio 2 – Hipertensão   160  100 

DIABETES: Diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz ou 

não consegue empregar adequadamente a insulina que produz, então, quando a 

pessoa tem diabetes, o organismo não fabrica insulina e não consegue utilizar a 

glicose adequadamente. Valores de Referencia:  

Em Jejum 

Hipoglicemia Normal Pré-Diabetes Diabetes 

 

          

              70 mg/dl                              100 mg/dl                                126 mg/dl  

                                             2 horas após Refeição 

Hipoglicemia Normal Pré-Diabetes Diabetes 

 



 

                             70 mg/dl                          140 mg/dl                              200 mg/dl  

PROBLEMAS CARDIOVASCULARES: É um termo genérico usado para 

descrever distúrbios que afetam o coração ou os vasos sanguíneos. A maioria 

dessas doenças é resultado de problemas crônicos, que se desenvolvem no decurso 

de muitos anos. Entretanto, algumas conseqüências de doenças cardiovasculares 

podem ser episódios agudos, como infartos do miocárdio ou acidentes vasculares 

cerebrais, que ocorrem com a obstrução súbita de um vaso que irriga o coração ou o 

cérebro. 

 

 

 

 

 

               VEIA                                   ARTÉRIA                                CAPILAR                         

       Paredes mais finas                  

Paredes espessas e                   Ligam 

as artérias ás veias 

Transportam o sangue vindo               

dilatáveis                            

Transportam sangue aos  

   do corpo para o coração         

Transportam sangue do                 

tecidos para fornecer  

                                                  

coração para todo o corpo                 

oxigênio ás células.  

                                                                          

Em uma circulação completa, o 

sangue passa 2  

                                                                                      

vezes pelo coração, se distinguindo 

                                                                                             

em 2 trajetos diferentes:   

                                                                             

    Circulação Sistêmica:  

                                          coração → corpo humano → coração. 

                                    

                                        Circulação Pulmonar:  

                                       coração → pulmões → coração. 

http://curiosidadesaquisim.blogspot.com/2011/07/cardiologia.html  

EXAMES REALIZADOS 

http://curiosidadesaquisim.blogspot.com/2011/07/cardiologia.html


DOPPLER VASCULAR: aguardando avaliação médica. 

Doopler vascular é um procedimento indolor que utiliza as imagens obtidas 

por ultrassonografia, associadas à análise das ondas de som de alta 

freqüência, que fazem uma análise do fluxo do sangue no interior dos vasos 

(Doppler).  

Imagem de Referencia / Ilustrativa: 

 

 

 

 

 

http://varizes.net.br/ultrassom-com-doppler-colorido/ 

HEMOGRAMA: Hemograma consiste na medição dos níveis de glóbulos vermelhos 

(hemácias), brancos (leucócitos) e plaquetas. 

Valores de Referencia do Hemograma:  

COAGULOGRAMA: Também chamado de prova de coagulação,é um 

conjunto de exames usado para avaliar se a coagulação do paciente está ou não 

dentro dos parâmetros normais e se o tempo de coagulação é ou não ideal.  

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES:  

Colesterol Total e frações é um exame de sangue que mede as taxas de 

colesterol e de suas frações – HDL (o “colesterol bom”), LDL (o “colesterol ruim”) e 

triglicerídeos – na corrente sanguínea.  

Desejável Limítrofe Alto Risco 

<200 mg/dL 200-239 mg/dL >240 mg/dL 

http://varizes.net.br/ultrassom-com-doppler-colorido/


 

 

A Glicemia em jejum ou glicose em jejum, é um exame de sangue que mede a taxa 
de glicose na circulação sanguínea e precisa ser feito após um jejum de 8 a 12 
horas de duração, sem o consumo de qualquer alimento ou bebida, exceto água 

Em Jejum 

Hipoglicemia Normal Pré-Diabetes Diabetes 

 

                                     70 mg/dl                    100 mg/dl                        126mg/dl  

TRIGLICÉRIDES:  

Desejável Limítrofe Alto Muito Alto 

< 150 mg/dL 150-199 mg/dL 200-499 mg/Dl >500 mg/dL 

 

SÓDIO: O exame de sódio no sangue é usado para detectar concentrações 

anormais de sódio, denominadas hiponatremia (baixo sódio) e hiperatremia 

(sódio elevado).  

POTÁSSIO: O exame de potássio é solicitado juntamente com outros 

eletrólitos em todos os exames de rotina, principalmente em pacientes que 

tomam diuréticos ou medicamentos para pressão arterial ou coração. 

Valor de Referencia 3,5 a 5,0 mEq/L 

 

UREIA:  

 

CREATININA 

 

URÉIA E CREATININA: são substancias presentes na corrente sanguínea 

que podem ser dosadas por exames de sangue quando necessária avaliação dos 

rins, a elevação dos valores indica um diagnostico precoce de Doenças Renais.  

URINA1: O exame de urina serve para diagnosticar problemas que afetam o 

sistema renal e urinário. O exame de urina tipo 1 é o mais comum pois é um 

bom indicativo geral da saúde, também é chamado de exame de Urina EAS – 

Elementos Anormais de Sedimentos, serve para analisar o Ph da urina, mas 

também avalia a presença de Nitritos, Densidade, Glicose, Proteínas, 

Cetonas, Bilirrubina, Urobilinogênio, Leucócitos e sangue. 

6. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM (NANDA)

Valor de Referencia 10 a 40 mg/dL 

Valor de Referencia 0,60 a 1,30  mg/dL 



 

 

(NOC) 
Para a classificação de 

resultados de enfermagem – NOC, 
utilizamos uma escala de mensuração 
(Escala de Likert) para avaliar a 
evolução do paciente, os resultados 
alcançados após a implementação das 
intervenções de enfermagem.   

INTERVENÇÕES (NIC) 

1.) Assistência no 

autocuidado 

a) Monitorar a capacidade do 

paciente para o autocuidado 

independente. 

b) Monitorar a necessidade do 

paciente de dispositivos de 

adaptação para higiene pessoal, 

vestir-se, arrumar-se, usar o 

sanitário e alimentar-se. 

c) Auxiliar o paciente a aceitar as 

necessidades de dependência. 

d) Estabelecer uma rotina de 

atividades de autocuidado. 

2.) CUIDADOS 

CIRCULATÓRIOS:INSUFICIÊNCI

A VENOSA 

a) Realizar uma avaliação 

completa da circulação 

periférica (por exemplo: verificar 

pulsos periféricos, edema, 

enchimento capilar, cor e 

temperatura). 

b) Examinar a pele em busca de 

ulceras por estase e ruptura 

tissular. 

c) Monitorar o grau da dor de 

desconforto ou dor. 

d) Encorajar exercícios passivos 

ou ativos de amplitude de 

movimentos durante o repouso 

DIAGNÓSTICO  ESCALA  PONTUAÇÃO  META (tempo)  

 1 2 3 4 5 Partida Esperado   

Risco de glicemia instável  x    2 5 7 dias 

Deambulação Prejudicada    x   3 5 2 meses 

Mobilidade Física 

Prejudicada  

   x  4 5 2 meses 

Intolerância á atividade    x   3 5 1 mês 

Risco de perfusão tissular 

cardíaca diminuída  

x     1   

Perfusão tissular periférica 

ineficaz  

x     1 3 3 meses 

Risco de infecção  x     1   

Conforto prejudicado  x     1 4 2 meses 



 

 

no leito, especialmente nas 

extremidades inferiores. 

e) Proteger a extremidade contra 

lesões (por exemplo: pele de 

carneiro sob os pés e parte 

inferior das pernas, 

prancha/estrutura de apoio aos 

pés da cama, sapatos 

confortáveis). 

f) Orientar o paciente quanto ao 

próprio cuidado com os pés. 

g) Manter hidratação adequada 

para reduzir a viscosidade 

sanguínea. 

h) Monitorar as condições hídricas, 

inclusive a ingestão e a 

eliminação. 

3.) CONTROLE DA 

HIPERGLICEMIA 

a) Monitorar os níveis de glicose 

sanguínea, se indicado. 

b) Monitorar sinais e sintomas de 

hiperglicemia: poliúria, 

polidispsia, polifagia, fraqueza, 

letargia, mal estar, 

embaçamento da visão ou 

cefaleia. 

c) Monitorar as cetonas urinas, se 

indicado. 

d) Administrar insulina, se 

prescrito. 

e) Encorajar a automonitorização 

dos níveis de glicose 

sanguínea. 

f) Revisar os registros de glicose 

sanguínea com o paciente e/ou 

família. 

4.)TERAPIA COM EXERCÍCIOS: 

DEAMBULAÇÃO 

a) Vestir o paciente com roupas 

folgadas. 

b) Auxiliar o paciente a usar 

calçado que facilitem o andar e 

previnam lesões. 

c) Providenciar cama baixa, 

quando apropriado. 

d) Auxiliar o paciente a sentar-se á 

beira do leito para facilitar os 

ajustes posturais. 

e) Consultar um fisioterapeuta 

sobre o plano de deambulação, 

se necessário. 

f) Orientar quanto à 

disponibilidade de mecanismo 

auxiliares, se adequado. 

5.) PERFUSÃO TISSULAR 

INEFICAZ PERIFÉRICA 

a) Controle da nutrição. 

b) Controle hídrico. 

c) Cuidados circulatórios: 

insuficiência venosa. 

d) Cuidados com os pés. 

e) Terapia com exercícios: 

deambulação. 

 

6.) DEAMBULAÇÃO 

PREJUDICADA 

a) Controle da dor.. 



 

 

b) Promoção do exercício. 

c) Melhora do sono. 

d) Controle de medicamentos. 

e) Controle do peso. 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Equipes de Saúde da Família é primordial para a organização e 

fortalecimento da atenção básica –são organizadas e distribuídas por áreas 

geográficas no sistema, para prestar a assistência com ações de promoção, 

prevenção, recuperação e  reabilitação do processo saúde doença, tal assistência 

conta com uma equipe multidisciplinar, que tem por estratégia de trabalho conhecer 

a realidade das famílias por meio de suas características sociais, demográficas e 

epidemiológicas,  consequentemente identificar os principais problemas (reais e de 

risco). 

A Enfermagem, profissão historicamente marcada pelo compromisso com a 

saúde publica, tem grande capilaridade social, estando presente na maioria das 

ações desenvolvidas na Atenção Básica do Sistema Único de Saúde – SUS. No 

contexto Social, o enfermeiro vem passando por transformações constantes, 

requerendo atividades cada vez mais diversificadas, tendo assim, sua atuação cada 

vez mais presente no sistema, realizando suas atribuições legais perante a 

comunidade.  
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