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O impacto das doenças crônicas na população e a complexidade de seus tratamentos
preocupam os gestores de saúde e os profissionais responsáveis pelo atendimento nos
centros de saúde e na rede hospitalar. O diabetes é um dos exemplos de patologias de
etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina
exercer adequadamente seus efeitos. Um quadro sugestivo de diabetes caracteriza-se por
hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídios e
proteínas. O presente estudo teve como objetivo relatar a assistência e as principais
atribuições do profissional de enfermagem ao paciente portador de diabetes mellitus.
Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a partir de artigos indexados e livros
para a compilação das informações. Os resultados demonstraram que no primeiro
contato com o profissional de saúde é feita uma anamnese onde são avaliados os estados
clínicos geral e exames laboratoriais anteriores. No primeiro caso são avaliados
sintomas como polidipsia, poliúria, polifagia e emagrecimento enquanto que no segundo
caso exames do tipo HDL, LDL, CT e triglicerídios são minuciosamente avaliados.
Outro ponto que se deve pensar quando se fala em prevenção, é a atuação por parte do
enfermeiro associado a outros profissionais tais como médicos, nutricionistas,
educadores físicos e fisioterapeutas. Adaptar hábitos alimentares com estilo de vida
saudável; priorizar o aumento da ingesta de fibras restringir o consumo de gorduras e
aumento da atividade física regular associados ao uso de medicamentos adequados, não
só reduz o risco de uma disfunção agravar o quadro de diabetes como também do
surgimento de complicações potenciais, como por exemplo às complicações
cerebrovasculares. Especialmente em relação ao enfermeiro, deve-se adequar
conhecimento técnico a uma abordagem humanística, onde o indivíduo possa estar
inserido como gestor de sua própria condição e/ou estado de saúde ou doença. A ação
educativa deve abranger dentre outros a orientação na interrupção do tabagismo, pois o
hábito de fumar constitui o principal fator de risco para doenças do coração e vasos
sanguíneos. Ensinar como o paciente e família podem prevenir detectar e tratar
complicações agudas, até chegar o atendimento. No que se refere a atuação hospitalar, o
respectivo profissional deve diariamente monitorar a glicemia capilar conforme
prescrição médica; fazer controle de dislipidemias; observar e registrar a presença de
retinopatia diabética; observar e registrar diurese; avaliar riscos para neuropatia
diabética; observar principalmente as extremidades dos membros inferiores (pé
diabético) e, monitorar sinais vitais continuamente. Conclui-se, portanto que o processo
de educação ao diabético necessita de avaliação constante, num mecanismo de
retroalimentação, levando-se sempre em consideração os resultados obtidos pelos
pacientes, os depoimentos familiares, e o desempenho da equipe envolvida.
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