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RESUMO  
 
Este estudo objetiva identificar na literatura brasileira e latino-americana as práticas 

de cuidado de Enfermagem realizadas com pacientes com diabetes mellitus (DM). 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que está sendo realizada nas bases 

de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Foram realizados os seguintes 

cruzamentos de descritores: diabetes mellitus AND enfermagem; diabetes mellitus 

AND cuidados de enfermagem; diabetes mellitus AND assistência de enfermagem. 

Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos cinco anos (2013-2017) 

relacionados às temáticas da revisão. Os resultados preliminares indicam que, dentre 

os nove artigos identificados, oito foram desenvolvidos no Brasil e um no México. 

Todos os artigos ressaltaram a importância dos cuidados de Enfermagem ao paciente 

com DM, desde iniciativas de educação em saúde à aplicação correta de insulina e 

incentivo ao autocuidado. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio metabólico crônico caracterizado por 

um quadro de hiperglicemia persistente, decorrente de problemas na secreção da 

insulina e ou da incapacidade de ela exercer adequadamente o seu efeito no 

organismo (NEVES et al., 2018). A elevada quantidade de glicose no sangue 

provoca, ao longo do tempo, degenerações em diversos órgãos, especialmente: 

olhos, rins, coração, vasos sanguíneos e pés (FERREIRA et al., 2011). Muitas dessas 

complicações limitam a realização de atividades diárias e a qualidade de vida das 

pessoas e podem ser agravadas por comportamentos inadequados como 

sedentarismo e má-alimentação (MENDANHA et al., 2016).  

Tendo em vista a gravidade da doença, a Enfermagem pode desenvolver 

práticas de cuidado destinadas a atender as necessidades de orientação, prevenção 

das complicações do DM e tratamento adequado às necessidades de cuidado dos 

pacientes com DM que já apresentem comprometimentos relacionados à doença. 

 

OBJETIVO 

 



 

 

O objetivo desde estudo é identificar na literatura latino-americana as práticas 

de cuidado de Enfermagem realizadas com pacientes com DM. 

 

METODOLOGIA 

 

Está sendo realizada uma revisão integrativa de literatura, que constitui um 

método de análise de pesquisas realizadas e já publicadas, que apresentem potencial 

para contribuírem em processos de tomada de decisão, visando, dentre outros 

aspectos, proporcionar melhorias nas práticas clínicas. Ela possui também a função 

de apontar lacunas presentes na literatura sobre as temáticas enfocadas, indicando a 

necessidade de realização de novos estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

As etapas definidas para a realização de uma revisão integrativa são: 1) 

elaboração de uma pergunta norteadora da busca bibliográfica; 2) definição de 

critérios de inclusão e exclusão dos estudos identificados; 3) coleta de dados dos 

estudos incluídos; 4) análise crítica dos estudos; 5) discussão dos resultados obtidos 

e 6) apresentação da revisão integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A busca bibliográfica foi realizada no mês de fevereiro de 2018 nas bases de 

dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), com os descritores: diabetes mellitus, 

enfermagem, cuidados de enfermagem e assistência de enfermagem. Foram 

selecionados artigos publicados nos últimos 5 anos e que foram publicados em 

português, inglês e espanhol.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Foram identificados 9 artigos, sendo 8 estudos realizados no Brasil e um no 

México. Embora os artigos ainda estejam sendo analisados, os resultados 

preliminares atestam que o profissional de Enfermagem pode exercer diferentes 

práticas de cuidado a pacientes diabéticos, desde iniciativas de educação em saúde 

à aplicação correta de insulina e incentivo ao autocuidado.  



 

 

Assim, este estudo apresentará evidências que podem subsidiar ou orientar 

iniciativas de cuidado ao DM de profissionais da Enfermagem, bem como de outras 

áreas da saúde. As informações a serem obtidas nesta revisão podem aumentar o 

alcance das estratégias, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e permitindo 

o melhor ajustamento do cotidiano dos pacientes à condição crônica da doença e a 

adoção autônoma de hábitos e estilos de vida saudáveis, por exemplo. 
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