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RESUMO 

 
A qualidade de vida do cliente com Diabetes Mellitus (DM) depende de sua 

aderência ao tratamento e de ações que proporcionem a aderência ao autocuidado.  

Para isso é necessário o apoio familiar e o bom relacionamento do enfermeiro com o 

paciente, através da implementação de ações educativas que visem a mudança de 

comportamento, no sentido de adotar estilo de vida saudável. Isso se dá por meio da 

consulta de enfermagem, que integra um modelo de educação em saúde. No 

entanto, tem sido observado que os cuidados prestados pelos profissionais de saúde 

aos pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) nos estágios de 1 a 4 são 

fragmentados. No início da doença, o atendimento do paciente é realizado no 

serviço de nível primário em saúde e o encaminhamento para o atendimento 

especializado é demorado. Este plano de ação teve como objetivo a implementação 

da consulta de enfermagem em adultos com DM tipo 2 para prevenção da DRC na 

Unidade de Atenção Primária a Saúde. Foi elaborada uma ficha de 

acompanhamento para os pacientes com DM para prevenção da DRC, desta forma 

a consulta de enfermagem será realizada de forma sistematizada e esta ficha servirá 

como instrumento de acompanhamento da história clínica do paciente, norteando a 

conduta dos profissionais que realizam o acompanhamento deste paciente tanto na 

UAPS quanto no serviço de referência em nefrologia. Na consulta de enfermagem, o 

paciente será orientado sobre o uso das medicações de acordo com a prescrição 

médica, sobre a dieta alimentar, o estimulo a atividade física, o controle da glicemia 

capilar e as orientações voltadas para as consequências da não aderência ao 

tratamento, como a DRC e suas modalidades de tratamento esclarecendo as 

dúvidas. Além disso, através da ficha de acompanhamento do paciente será 

possível ter acesso às informações referentes ao estado clínico do paciente, o que 

servirá de apoio caso o paciente seja referenciado para avaliação com médico 

nefrologista. 

Palavras-chave: Nefropatias diabéticas. Doenças renais crônicas. Assistência à 

saúde. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The quality of life of Diabetes Mellitus customers depends on their adherence to 

treatment and on actions that provide adherence to self-care. This requires good 

nurse's relationship with the patient and family support through the implementation of 

educational activities to motivate behavior change and the adoption of a healthy 

lifestyle. This happens through nursing consultation, which includes a model of health 

education. However, it has been observed that the care provided by health 

professionals to patients with Chronic Kidney Disease in stages 1-4 are fragmented. 

At the beginning of the disease, the patient's care is provided at the primary level of 

health service and referral to specialized care is time consuming. This action plan 

had as its objective the implementation of the nursing consultation in adults with 

Diabetes Mellitus type 2 for preventing Chronic Kidney Disease in a Primary Care 

Health Unit. An accompanying sheet for patients with diabetes to prevent CKD has 

been drafted, this way the nursing consultation would be carried out in a systematic 

way and this file will serve as a monitoring tool of the patient's medical history guiding 

the conduct of professionals involved in the monitoring of this patient both in the UAP 

as in the reference service in nephrology. In nursing consultation, the patient would 

be oriented about the use of medications according to prescription, diet, stimulating 

physical activity, the control of blood glucose and focused guidance on the 

consequences of noncompliance, as the DRC and its treatment modalities, clarifying 

the doubts. In addition, through patient follow-up sheet will be possible to access the 

information on the clinical status of the patient and it will work as a backup in case 

the patient is referred for evaluation with a nephrologist doctor. 

 

Keywords: Diabetic Nephropathies. Chronic Renal Insufficiency. Delivery of Health 

Care. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 TÍTULO 

 

Autocuidado de adultos com Diabetes Mellitus tipo 2 para prevenção da 

Doença Renal Crônica   

 

 
1.2 EQUIPE EXECUTORA 

 

 Deiziane Maria Custódio Ferreira 

 Giselle Andrade dos Santos Silva 

 

2 INTRODUÇÃO 

O DM apresenta evolução insidiosa, com diagnósticos tardios, em alguns 

casos, abrangendo manifestações crônicas como a insuficiência renal. Pacientes 

portadores de DM possuem probabilidade de 20% a 40% de desenvolver doença 

renal. Dos pacientes com DM tipo 1 cerca de 30% a 40% desenvolverão nefropatia, 

entre 10 a 30 anos do inicio da doença. Enquanto isso, os pacientes com DM tipo 2 

até 40% apresentam a doença renal depois de 20 anos a partir do diagnóstico 

(OLIVEIRA, et al., 2010). 

A incidência e prevalência do DM tipo 2 tem aumentado de forma exponencial 

constituindo em um problema de saúde publica, sendo a nefropatia diabética (ND) 

uma de suas complicações mais dramáticas (UEZIMA et al., 2012). Pacientes 

diabéticos apresentam maior risco para DRC, portanto devem se monitorados para a 

ocorrência de lesão renal (BASTOS et al., 2010). 

Atualmente a DRC é considerada um problema de saúde pública mundial, 

sendo o prognóstico ruim e os custos do tratamento altíssimos. Estudos recentes 

indicam que quando a DRC for diagnosticada precocemente e as medidas nefro e 

cardioprotetoras implementadas os efeitos indesejáveis podem ser prevenidos ou 

retardados. No entanto, a DRC é subdiagnosticada e tratada inadequadamente, 

acarretando na perda de oportunidade para a implementação de prevenção primária 

(BASTOS et al., 2010). 
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Em 2011, no Brasil, o número estimado de pacientes em diálise foi 91.314 

sendo que aproximadamente 85% dos pacientes, o tratamento foi pago com 

recursos do SUS esse numero tem crescido a cada ano evidenciando o 

comprometimento crescente da qualidade de vida e os altos custos no tratamento 

(SESSO et al., 2012). 

O Ministério da Saúde desenvolve há vários anos o “Hiperdia”, programa de 

tratamento para controle da hipertensão arterial e do diabetes na população, 

inclusive com o fornecimento de medicação gratuita para esses pacientes. No 

entanto, a realidade converge para um cenário de elevadas e crescentes 

prevalências e incidência de DRC (LIMA, et al., 2012). 

Nesse contexto, as estratégias de educação em saúde são importantes na 

busca da melhoria da qualidade de vida dos pacientes (BORGES; PORTO, 2014). 

Os elevados índices de morbimortalidade por DM 2 determinam a necessidade de 

propostas para reorientação de um modelo de atenção à saúde, que priorize as 

práticas educativas em saúde através da adoção de abordagens planejadas 

sistematicamente e implementadas de forma não coercitiva, envolvendo usuários do 

sistema e profissionais de saúde, em especial o enfermeiro (OLIVEIRA, et al., 2010).  

A qualidade de vida do cliente com DM depende de sua aderência ao 

tratamento e ações que proporcionem a aderência ao autocuidado.  Para isso é 

necessário o bom relacionamento do enfermeiro com o paciente, e ao apoio familiar 

através da implementação de ações educativas que vivem a mudança de 

comportamento, no sentido de adotar estilo de vida saudável, através da consulta de 

enfermagem, que integra um modelo de educação em saúde (SANTOS; OLIVEIRA, 

2004). 

No entanto, tem sido observado que os cuidados prestados pelos 

profissionais de saúde aos pacientes com DRC nos estágios de 1 a 4 são 

fragmentados. No inicio da doença o atendimento do paciente é realizado no serviço 

de nível primário em saúde e o encaminhamento para o atendimento especializado é 

demorado. Além disso, a atividade educativa pode ser realizada desde a atenção 

primária até o nível terciário de saúde.  
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3 JUSTIFICATIVA  

O trabalho será relevante, considerando-se o pressuposto de que é possível 

reduzir os impactos sociais, financeiros e familiares através da consulta de 

enfermagem com orientações que estimulem a adesão ao autocuidado para 

prevenção da DRC.  

Muitos pacientes podem permanecer no tratamento conservador por longo 

tempo sem progressão ou com progressão mínima da perda de função renal, 

conservando excelente qualidade de vida. Podem, assim, postergar o início do 

tratamento dialítico ou do transplante renal, tratamentos que pioram sua qualidade 

de vida e de elevado custo financeiro ao sistema público de saúde em nosso meio. 

 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

Este plano de ação terá como objetivo a implementação da consulta de enfermagem 

em adultos com Diabetes Melittus tipo 2 para prevenção da Doença Renal Crônica 

(DM) na Unidade de Atenção Primária a Saúde. 

 

4.2 Específicos 

 Aperfeiçoar a prática de educação em saúde através da consulta de 

enfermagem desenvolvidas na Unidade de Atenção Primária a Saúde (UAPS) 

em pacientes com DM 2 para prevenção da DRC; 

 Analisar a importância da inserção da consulta de enfermagem como prática 

educativa e assistencial para prevenção da DRC; 

 Aumentar o nível de conhecimento dos pacientes portadores de Diabetes 

Mellitus e seus familiares.  
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5 METODOLOGIA  

 

O presente trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica, que 

sustentou posterior elaboração do Plano de Ação para uma interlocução entre as 

Unidades de Saúde da Família que referencia os pacientes para atendimento em 

Clinica de Terapia Renal Substitutiva no município de Juiz de Fora, cujo problema a 

ser enfrentado é contribuir para a adoção de estratégias que priorizem a adesão dos 

pacientes ao tratamento conservador e a elaboração de orientações sobre o 

autocuidado como forma de prevenção da DRC. 

Para elaboração da proposta do plano de ação para o acompanhamento de 

pacientes com DM tipo 2 em tratamento conservador inscritos na ESF do município 

de Juiz de Fora, foram descritas três etapas: diagnóstico situacional, revisão 

bibliográfica e elaboração do plano de ação.  

Os pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 realizam 

acompanhamento na UAPS de referencia e participam de grupos educativos para 

controle de DM e HAS, no entanto, em sua maioria, possuem informações 

insuficientes a respeito da doença e tratamento, o que pode interferir negativamente 

na adesão ao autocuidado e consequentemente, acelerar a progressão para a DRC.  

Para esta revisão, optou-se pelos seguintes critérios: publicações em 

português, utilizando as palavras-chaves “doença renal crônica”, “diabetes mellitus 

tipo 2” e “autocuidado”; artigos, dissertações e teses publicadas no período de 2010 

a 2015, e as bases de dados utilizadas foram Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) nas 

bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Base de Dados em Enfermagem (BDENF) e Virtual e Medical Literature 

Analysis and Retrieval System on-line (MEDLINE).  

Para elaboração da proposta do plano de ação foi realizado um detalhado 

levantamento do registro dos pacientes com DM na Ficha B de cadastramento de 

Hipertensos e Diabéticos, sob responsabilidade dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) atendidos na Unidade Atenção Primária a Saúde. Em seguida, foi 

estabelecido um cronograma para que os ACS realizassem a busca ativa desses 

pacientes para realizar o agendamento de consulta de enfermagem com data e 

horário estabelecidos para todos os pacientes com DM cadastrados de acordo com 

a demanda. 
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Foi elaborada uma ficha de acompanhamento para os pacientes com DM 

para prevenção da DRC, desta forma a consulta de enfermagem será realizada de 

forma sistematizada e esta ficha servirá como instrumento de acompanhamento da 

história clínica do paciente norteando a conduta dos profissionais que realizam o 

acompanhamento deste paciente tanto na UAPS quanto no serviço de referencia em 

nefrologia. 

As variáveis desta fase foram: gênero, idade, raça, estado civil, escolaridade, 

religião, ocupação, tabagismo, história patológica pregressa e familiar, tempo de 

diagnóstico, tipo de tratamento, dificuldade de acesso e administração do 

tratamento, data da última consulta, exame de creatinina sérica, para avaliação da 

filtração glomerular através da equação abreviada do estudo Modification of Diet in 

Renal Disease (MDRD), para estadiamento e o diagnóstico da DRC, apoiando-se na 

hipótese de que pessoas diabéticas com estágios mais avançados de 

desenvolvimento da doença enfrentam maiores dificuldades de adesão ao 

autocuidado.  

A partir da primeira consulta de enfermagem será possível fazer um 

levantamento das principais dificuldades encontradas pelo paciente para adesão ao 

autocuidado e consequentemente estimular ações educativas levando em 

consideração o contexto familiar do paciente. Além disso, a partir do resultado da 

creatinina sérica será possível avaliar a taxa de filtração glomerular e realizar o 

acompanhamento deste paciente de acordo com o estadiamento da DRC e agendar 

as consultas subsequentes com registro na ficha de acompanhamento do paciente.  

Na consulta de enfermagem será orientado o paciente sobre o uso das 

medicações de acordo com a prescrição médica, a dieta alimentar, estímulo à 

atividade física, ao controle da glicemia capilar e orientações voltadas sobre as 

consequências da não aderência ao tratamento como a DRC e suas modalidades de 

tratamento esclarecendo as dúvidas. 
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6 METAS  

- Sistematizar a assistência de enfermagem; 

- Incentivar os profissionais da saúde para promover práticas educativas para 

prevenção da DRC;  

- Prevenir e retardar a progressão da Doença Renal em pacientes portadores 

de DM tipo 2; 

- Aumentar a adesão ao tratamento; 

- Promover o autocuidado dos pacientes portadores de DM; 

 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Jan 
2016 

Fev 
2016 

Mar 
2016 

Abr 
2016 

Jun 
2016 

Jul 
2016 

Levantamento do registro dos 
pacientes com DM na Ficha B 

de cadastramento de 
Hipertensos e Diabéticos 

X      

Busca ativa dos pacientes com 
DM e agendamento de 

consulta de enfermagem 

 X     

Realização da primeira 
consulta de enfermagem com 

solicitação de exames 
laboratoriais para avaliação da 
TFG e encaminhamento para 

avaliação médica caso os 
níveis glicêmicos e pressóricos 
estejam fora dos parâmetros 

de normalidade 

  X X   

Realização da segunda 
consulta de enfermagem com 

avaliação dos exames 
laboratoriais solicitados e 

encaminhamento para 
avaliação médica na busca a 

prevenção da DRC 

    X X 
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8 IMPACTOS GERADOS 

A partir do plano de ação realizado será possível aperfeiçoar a prática de 

educação em saúde desenvolvidas na Unidade de Atenção Primária a Saúde 

(UAPS) pelo enfermeiro na prevenção da DRC e aumentar o nível de conhecimento 

dos pacientes portadores de DM tipo 2 e seus familiares, através da consulta de 

enfermagem no atendimento direto ao paciente com DM tipo 2. 

Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para que os 

profissionais de saúde sejam coparticipantes no atendimento do paciente com DM 

tipo 2. Para isso, é necessário que os pacientes sejam acompanhados na UAPS de 

forma sistematizada através da consulta de enfermagem e sintam necessidade de 

compreender os benefícios do autocuidado para sua saúde de maneira consciente. 

Dessa forma, a redução do impacto dessa complicação crônica na qualidade de vida 

proporciona um modo de vida mais saudável, pois a doença crônica caracteriza-se 

por um longo período de tratamento e impõe limitações e mudanças no estilo de 

vida, envolvendo não somente o portador, mas também o núcleo familiar, interfere 

positivamente nos comportamentos de adesão a regimes terapêuticos. 

Além disso, através da ficha de acompanhamento do paciente será possível 

ter acesso as informações referentes ao estado clínico do paciente e servirá de 

apoio caso o paciente seja referenciado para avaliação com médico nefrologista. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O atendimento do enfermeiro na UAPS é realizado de forma assistemático, 

não apresentando padronização de ações para atingir objetivos específicos na 

prevenção e progressão da DRC. A adoção de estratégias que minimizem a 

distância da atenção primária à saúde com a atenção terciária para o atendimento 

integral de pacientes com DM tipo 2 na prevenção da DRC. 

A consulta de enfermagem é permeada por ações educativas em saúde, 

possibilitando aos pacientes com DM condições favoráveis para o desenvolvimento 

das habilidades para o autocuidado com prevenção da DRC, tornando-os agentes 

multiplicadores das ações de autocuidado junto à família e à comunidade. 
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