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RESUMO 

 

A Atenção Primária à Saúde consiste em uma estratégia de organização da rede de saúde 

que se dá de forma regionalizada, contínua e sistematizada buscando atender às 

necessidades de uma população, integrando, dessa maneira, ações preventivas e curativas e 

diminuindo agravos aos portadores de doenças crônicas. Essas, por sua vez, são 

caracterizadas por início gradual, prognóstico incerto, com longa ou indefinida duração. 

Dentre as doenças crônicas encontra-se a Diabetes Mellitus, que é uma síndrome 

metabólica que causa um aumento do nível de glicose presente no sangue, que acomete 

milhares de pessoas. A pesquisa, assim, teve como objetivo conhecer a adesão ao 

tratamento e monitoramento dos pacientes com Diabetes Mellitus na Atenção Primária à 

Saúde. Trata-se de um estudo de revisão integrativa de abordagem qualitativa e 

quantitativa, que buscou revisar a literatura para identificar a produção científica 

relacionada à adesão ao tratamento e monitoramento na Atenção Primária à Saúde aos 

pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus. A produção do conhecimento foi 

orientada pelos descritores: Diabetes Mellitus, monitoramento, papel do enfermeiro, 

adesão, Atenção Primária à Saúde nas bases de dados Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), LILACS e Birene. Conhecer a adesão ao tratamento de Diabetes Mellitus 

contribui para um planejamento de ações pela equipe multiprofissional, a fim de fazer o 

monitoramento e, dessa forma, conquistar uma maior taxa de adesão ao tratamento. Muitas 

das complicações provenientes dessa patologia são decorrentes da não adesão. De acordo 

com os dados analisados concluiu-se que a adesão dos pacientes é satisfatória quanto ao 

uso da medicação, porém, não acolhem as orientações para mudanças no estilo de vida, 

preocupando os profissionais quanto ao autocuidado dos pacientes. 
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1 INTRODUÇÃO  

   

 A Atenção Primária à Saúde 

(APS) é uma estratégia de organização da 

atenção à saúde contínua e sistematizada 

da maior parte das necessidades de 

saúde de uma população e conta com 

aproximadamente 50% de cobertura na 

população brasileira. A APS busca 

melhorar a saúde e a qualidade de vida do 

indivíduo e comunidade, priorizando 

ações de prevenção das doenças e 

agravos e promoção da saúde (MENDES, 

2015).  Atualmente, a saúde da família é 

a principal estratégia de configuração da  

APS no Brasil, com o desafio de reduzir  

complicações e  monitorar pacientes com 

doenças crônicas. Esse serviço age de 

forma a garantir o principio da 

integralidade, visando a apreensão 

ampliada das necessidades desses 

indivíduos pela coordenação, 

monitoramento, acompanhamento e 

prestação de  assistência e diminuição de 

agravos aos portadores de doenças 

crônicas (ZAVATINI; OBRELI-NETO; 

CUMAN, 2010; MENDES, 2015). 

As doenças crônicas em geral 

estão relacionadas a causas múltiplas e 

são caracterizadas por início gradual de 

prognóstico usualmente incerto, com 

longa ou indefinida duração.  Essas 

apresentam curso clínico que muda ao 

longo do tempo, com possíveis períodos 

de agudização, podendo gerar 

incapacidades e requerem intervenções 

associadas a mudanças de estilo de vida, 

em um processo de cuidado contínuo que 

nem sempre leva à cura (BRASIL, 2013). 

Diante desse contexto está o 

Diabetes Mellitus (DM). Esta é uma 

doença crônica, metabólica que causa um 

aumento do nível de glicose presente no 

sangue com seus primeiros registros 

assinalados nos meados do século XV e, 

desde então, tem se propagado entre a 

população mundial. Apresenta-se como 

um dos grandes problemas de Saúde 

Pública, quer seja por questões sociais, 

econômicas, familiares, que seja também 

pessoais (FREITAS, 2018). 

A prevalência mundial de DM na 

população adulta era estimada em 4% 

(135 milhões de pessoas) em 1995, 5,9% 

(246 milhões de pessoas) para 2007 e 

7,1%  (380 milhões de pessoas) com 

estimativa para 2025, sendo a maior 

concentração desses (80%) nos países em 

desenvolvimento, na faixa etária de 40-59 

anos.  Nos países desenvolvidos espera-

se um aumento de 42% de indivíduos 

portadores de DM, principalmente na 

faixa etária entre 60-79 anos (GUIDONI 

et al., 2009). Para Sociedade Brasileira de 

Diabetes - SBD (2017), 415 milhões de 

adultos são portadores de diabetes no 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html
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Brasil e a previsão é de que em 2040 

serão 642 milhões.  

O DM apresenta-se como DM 

tipo 1 (DM1),  tipo  2 (DM2),  diabetes  

gestacional. O DM2 é o mais comum e 

ocorre em cerca de 90% a 95% dos casos 

registrados (FREITAS, 2018).  Para o 

Ministério da Saúde – MS, o DM2 tem 

início insidioso e sintomas mais brandos. 

Manifesta-se em adultos, geralmente, 

com excesso de peso e histórico familiar 

de DM2. O termo “tipo 2” é usado para 

designar uma deficiência relativa de 

insulina; um estado de resistência à ação 

da insulina, o qual é menos intenso do 

que o observado no DM1. Após o 

diagnóstico, o DM2 pode evoluir 

lentamente antes de requerer insulina 

para controle (BRASIL, 2013). 

 Os sinais e sintomas para ambos 

os tipos de diabetes podem se apresentar 

como perda de peso, aumento no volume 

normal de urina, fadiga, sede excessiva, 

cansaço, fome insaciável e visão 

embaçada (BRASIL, 2013). 

 A Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2017) preconiza o diagnóstico 

do diabetes por exame de sangue: 

glicemia de jejum, tolerância à glicose e 

hemoglobina glicada.  Será diagnosticado 

o indivíduo que apresentar associado aos 

sinais e sintomas já definidos pelo 

Ministério da Saúde, a glicemia casual, 

aquela realizada a qualquer hora do dia, 

com valor acima de 200 mg/dl; glicemia 

de jejum maior ou igual a 126 mg/dl e 

glicemia de 2 horas pós-sobrecarga de 

75g de glicose acima de 200mg/dl.    

Após diagnóstico inicia-se o 

tratamento a principio com dieta, 

hipoglicemiante oral ou insulina. O 

tratamento inadequado resulta no 

descontrole do DM que pode provocar, 

em longo prazo, disfunção e falência de 

vários órgãos, especialmente rins, olhos, 

nervos, coração e vasos sanguíneos 

(VALENÇA et al., 2018). 

O uso da insulina em DM2 visa 

alcançar o controle do quadro 

hiperglicêmico prevenindo a cetoacidose. 

A hiperglicemia desenvolve-se 

lentamente, permanecendo assintomática 

por vários anos (BRASIL, 2013). Já a 

cetoacidose, complicação metabólica 

aguda do diabetes, pode ser desencadeada 

por omissão de dose de insulina ou 

situações de estresse que, clinicamente, 

caracteriza-se por desidratação, 

hiperglicemia, acidose metabólica e 

cetonúria/cetonemia (GROSSI; 

PASCALI, 2009).  

Estima-se que apenas 1/3 dos 

diabéticos têm adesão adequada ao 

tratamento. Essa baixa taxa de adesão se 

confirma na prática clínica pela 

dificuldade dos usuários em usar a 
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medicação prescrita oral ou injetável, 

seguir a dieta ou mudar o estilo de vida 

conforme as orientações recebidas pela 

equipe da APS, por meio de consultas e 

educação em saúde (ROCHA; FILHO, 

2015).  

Por isso, a equipe de saúde deve 

atuar de forma integrada, identificar os 

fatores de risco e de adesão e possíveis 

alterações no tratamento, além de ter a 

capacidade de execução de atividades 

(OLIVEIRA et. al., 2016). As ações 

educativas e de promoção à saúde 

deverão ser desenvolvidas de forma 

compartilhada com o paciente, família e 

comunidade, com o objetivo de aumentar 

o nível de conhecimento dos usuários e 

monitorar se a relação das complicações 

está diretamente relacionada ao 

autocuidado e ao estilo de vida saudável 

(MASCARENHAS et al., 2011). 

 Em pacientes crônicos a adesão ao 

tratamento está diretamente relacionada 

ao comportamento do indivíduo, 

aconselhamento recebido pelo 

profissional de saúde e características do 

regime terapêutico que pode contribuir 

para a baixa adesão comumente 

encontrada nos diabéticos (ASSUNÇÃO; 

URSINE, 2008).  

Desse modo enfatiza-se a 

necessidade de monitorar e acompanhar 

os pacientes que estão sob-

responsabilidade da APS. Monitoramento 

define-se pela capacidade de identificar, 

observar, avaliar e acompanhar o paciente 

portador de doença crônica a fim de 

evitar danos e intervir antes que as 

complicações se estabeleçam na vida do 

paciente (BRASIL, 2013). 

O monitoramento dos níveis 

glicêmicos pode ser realizado no 

domicílio, com a inserção de uma gota de 

sangue em uma fita biossensora 

conectada a um glicosímetro, que 

quantifica a glicose capilar. Esse 

monitoramento é preconizado para todos 

os tipos de diabetes, pois avalia o nível 

glicêmico em tempo real, reduzindo 

hipoglicemias, promovendo ajuste de 

dose de insulina, controle da dieta e 

controle dos fatores de risco para o 

tratamento (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2017). 

  Ao enfermeiro, como membro da 

equipe multiprofissional na APS, 

compete monitorar realizando consultas 

de enfermagem a indivíduos com maior 

predisposição ao diabetes abordando 

fatores de risco e orientação acerca das 

mudanças no estilo de vida. Para o 

indivíduo diagnosticado com DM, a 

consulta de enfermagem possibilita: 

conhecer a realidade do diabético por 

meio da história pregressa, do contexto 

social e econômico, grau de escolaridade, 
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avaliar o potencial para o autocuidado e 

as condições de saúde, além de planejar a 

prevenção das complicações crônicas da 

doença. Na educação para saúde o 

enfermeiro promove medidas de controle 

da glicemia e do peso, estimula atividade 

física regular, redução do consumo de 

bebidas alcoólicas e abandono do 

tabagismo (BRASIL, 2013). 

O papel do enfermeiro da APS no 

monitoramento, na adesão ao tratamento 

e no processo do cuidado deve vislumbrar 

estratégias para a resolução dos 

problemas específicos da população com 

DM (FEITOSA et al., 2017). 

 O profissional de enfermagem 

deve ser capacitado e estimulado a 

utilizar informações no desenvolvimento 

de ações e estratégias para abordar cada 

indivíduo respeitando suas 

particularidades (ZAVATINI; OBRELI-

NETO; CUMAN, 2010).  

 Diante do exposto a pesquisa teve 

como objetivo geral conhecer a adesão ao 

tratamento e monitoramento dos 

pacientes com Diabetes Mellitus na APS. 

E como objetivos específicos: descrever o 

Diabetes Mellitus, forma de tratamento e 

monitoramento; conhecer o perfil dos 

pacientes portadores de DM de acordo 

com a literatura; caracterizar o papel do 

enfermeiro no tratamento e do 

monitoramento de paciente com DM na 

Atenção Primária à Saúde. 

A revisão justifica-se pela 

importância de avaliar a adesão ao 

tratamento e monitoramento do paciente 

portador de DM a fim de se conhecer as 

causas da não adesão ao tratamento 

proposto, uma vez que isso está 

diretamente ligado à técnica de 

abordagem ao cliente, à transmissão do 

conhecimento, à confiança nessas 

informações e, consequentemente, à 

formação de vínculo entre os 

profissionais. Torna-se necessário 

esclarecer a respeito das práticas de 

educação para a saúde realizada na APS 

como fator determinante para a adesão do 

paciente ao tratamento da doença, 

facilitando, assim, o monitoramento e 

acompanhamento do paciente. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo de revisão 

integrativa de abordagem qualitativa e 

quantitativa.  Revisou a literatura para 

identificar a produção científica 

relacionada à adesão ao tratamento e 

monitoramento de pacientes com 

Diabetes Mellitus na APS, entre 2008 e 

2018, período no qual houve grande 

incentivo para a implantação desses 

conceitos. Optou-se pela realização de 
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uma revisão integrativa, definida como 

um instrumento de obtenção, 

identificação, análise e síntese da 

literatura direcionada a um tema 

específico. Essa técnica permite, ainda, 

construir uma análise ampla da literatura, 

abordando, inclusive, discussões em 

relação aos métodos e resultados das 

publicações (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

 A revisão integrativa compreende 

as etapas de: estabelecimento do 

problema; seleção da amostra; 

caracterização dos estudos; análise dos 

resultados e apresentação e discussão dos 

achados (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

O objeto do estudo foi a produção 

do conhecimento orientada pelos 

descritores: Diabetes Mellitus, 

monitoramento, papel do enfermeiro, 

adesão, Atenção Primária à Saúde nas 

bases de dados Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), LILACS e 

Birene. Os dados foram coletados entre o 

período de agosto de 2018 a maio de 

2019 em artigos disponíveis 

integralmente online; em periódicos 

nacionais e internacionais, cuja indexação 

nas bases de dados refere-se ao período 

de 2008 a 2018. Nessa seleção tomou-se 

o cuidado em excluir os artigos que se 

repetiam entre as bases. Dessa forma 19 

artigos e seis livros fizeram parte da 

presente revisão, sendo 22 obras para a 

construção da revisão e 03 para a 

construção da metodologia.   

 Visando à sistematização dos 

registros, foi usado o instrumento de 

coleta de dados validado por Ursi (2005), 

contendo informações referentes à autoria 

e relativos às publicações. Após coleta 

dos dados pautado em Polit, Beck e 

Hungler (1987) foi caracterizado 

o corpus de análise, e os artigos foram 

contados, descritos, comparados e 

agrupados por similaridade de conteúdo, 

culminando na produção do estudo 

explorado na revisão (KOIZUMI, 1992). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Na presente revisão integrativa 

foram identificados 22 obras que 

atenderam aos critérios de inclusão 

previamente estabelecidos. Assim, foram 

construídos os conceitos de adesão, 

monitoramento, bem como, a definição 

de DM e sua classificação, além de 

descrever os fatores de risco relacionados 

a hábitos e estilo de vida. Em muitos 

artigos buscou-se caracterizar o papel do 

enfermeiro frente ao portador de DM.  

Com o intuito de responder à pergunta 

norteadora desta revisão, como é a adesão 

ao tratamento de DM na APS, realizou-se 
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a leitura dos estudos na íntegra, com a 

finalidade de conceituar DM, identificar 

os cuidados de enfermagem prestados aos 

portadores de DM, verificar a adesão ao 

tratamento, monitoramento, qualidade de 

vida e fatores de risco na APS. A seguir 

tabelas seccionadas com dados que 

apresentam estudos selecionados para a 

revisão integrativa a fim de conhecer a 

adesão ao tratamento e monitoramento de 

pacientes com DM na APS. 

 

Tabela 1 - Identificação de estudos selecionados para a revisão integrativa acerca de 

Atenção Primária à Saúde e Doenças Crônicas 

Título Autor Conceito Resultado Conclusão 

Rede de atenção 

à saúde 
Mendes, E.V; 

Os níveis de 

atenção à saúde são 

fundamentais para o 

uso racional dos 

recursos e para 

estabelecer o foco 

gerencial. 

 

A APS atua como 

porta de entrada do 

sistema de atenção à 

saúde e que resolve 

a maioria das 

necessidades de 

saúde da população. 

Estratégia 

Saúde da 

Família no 

tratamento de 

doenças 

crônicas 

degenerativas: 

avanços e 

desafios 

Zavatini, M. A.; 

Obreli-Neto, P. 

R.; Cuman, R. K. 

N..  

A APS tem o 

objetivo de 

reorganização da 

prática assistencial 

a partir da atenção 

básica à saúde, além 

de promover a 

saúde por meio de 

ações básicas que 

possibilitem a 

promoção da 

qualidade de vida. 

Analisou-se 94 

pacientes com 

doenças crônicas, 

por meio de análise 

de prontuários. 

Verifico-se um 

aumento no número 

de indivíduos com 

valores de pressão 

arterial e glicemia 

de jejum 

inadequada. 

Alterações na 

farmacoterapia 

prescrita são 

insuficientes para o 

controle dessas 

enfermidades, sendo 

necessário o 

desenvolvimento de 

intervenções da 

equipe de saúde. 

Diretrizes para 

o cuidado das 

pessoas com 

doenças 

crônicas nas 

redes de atenção 

à saúde e nas 

linhas de 

cuidado 

prioritárias 

Brasil, M. S; 

Doenças crônicas 

são relacionadas a 

causas múltiplas, 

caracterizadas por 

início gradual, de 

prognóstico 

usualmente incerto, 

com longa ou 

indefinida duração. 

 

Ao coordenar  

o cuidado, a atenção 

básica é capaz de 

garantir o cuidado  

contínuo ao usuário 

do SUS, 

fortalecendo 

vínculos entre a  

população e os 

pontos de atenção. 

Doenças 

Crônicas Não 

Transmissíveis 

no Brasil: carga 

e desafios atuais 

Schmidt, M. I et 

al. 
 

A morbimortalidade 

causada pelas 

DCNT diminuiu 

20% nos últimos 

anos. Isso ocorreu 

particularmente em 

relação às doenças 

cardiovasculares e 

respiratórias 

crônicas. 

O Brasil tem posto 

em prática 

importantes 

políticas de 

prevenção das 

DCNT e a 

mortalidade por 

DCNT tem 

diminuído 1,8% ao 

ano.  

São necessárias 

estratégias que 

melhorem as 

diferenças em 

saúde. Vínculos 

com instituições 

acadêmicas 

precisam ser 

expandidos para um 

planejamento nas 

avaliações em todos 

os níveis. 

Fonte: Banco de dados elaborado pelos autores  
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Dos estudos selecionados n=2
5
 

(9,09%) afirmam que a APS envolve 

promoção, prevenção, proteção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos, cuidados paliativos e 

vigilância em saúde. Esses se 

desenvolvem por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão qualificada 

por equipe multiprofissional para uma 

população em território definido. Isso 

corrobora com a afirmativa de Mendes 

(2015) que afirma ser a APS a porta de 

entrada do SUS, o que soluciona a 

maioria dos problemas de saúde da 

população. 

Doenças crônicas (DC) foram 

citadas em n=2 (9,09%) dos artigos e se 

caracterizam por duração superior a seis 

meses. Essas acompanham o paciente ao 

longo de sua vida e muitas vezes não têm 

cura apresentando momentos de piora. 

Isso coincide com a teoria proposta por 

Brasil (2013) que afirma que DC está 

relacionada a causas variadas, com 

prognóstico incerto e de longa duração, 

apresentando momentos de agudização.  

 

Tabela 2
5
- Identificação de estudos selecionados para a revisão integrativa acerca de 

Diabetes Mellitus 

Título Autor Conceito Resultado Conclusão 

Diretrizes da 

Sociedade 

Brasileira de 

Diabetes 2017-

2018 

Sociedade 

Brasileira de 

Diabetes 

DM é um crescente 

problema de saúde 

para todos os 

países. Suas 

complicações 

constituem as 

principais causas 

de mortalidade no 

mundo, como 

distúrbios 

microvasculares e 

macrovasculares. 

 

Prevenção 

significa atenção à 

saúde de modo 

eficaz. No 

diabetes, isso 

envolve prevenção 

do seu início, de 

suas complicações 

agudas e crônicas 

ou reabilitação e 

limitação 

incapacidades 

produzidas. 

Cuidados de 

enfermagem em 

Diabetes 

Mellitus: Manual 

de Enfermagem  

Grossi, S. A. A.; 

Pascali, P. M. 

O DM é um grupo 

de doenças 

metabólicas 

caracterizado por 

hiperglicemia 

resultante do 

defeito na secreção 

ou na ação da 

insulina.  

 

Viver com DM 

requer uma vida 

inteira de 

mudanças no 

comportamento e 

de autocuidado. 

Atender a esse 

indivíduo vai além 

de tratar os 

sintomas, é a 

compreensão da 

mudança no estilo 

de vida.  

Fonte: Banco de dados elaborado pelos autores  

                                                           
5
 Refere-se ao valor atribuído à quantidade total do banco de dados selecionado pelos autores. 
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Tabela 2 - Identificação de estudos selecionados para a revisão integrativa acerca de 

Diabetes Mellitus (continuação) 

Assistência ao 

diabetes no SUS: 

análise do modelo 

atual 

Guidoni, C. M. et 

al. 

 

O DM é uma das 

DCNT mais 

prevalentes no 

mundo,  

caracterizada por 

hiperglicemia com 

distúrbios  

no metabolismo, 

produção e 

secreção e/ou no  

mecanismo de ação 

da insulina. 

As tecnologias 

disponíveis para a 

atuação dos 

profissionais da 

saúde precisam  

estar articuladas e 

integradas em 

todos os espaços 

organizacionais do 

sistema de saúde. 

No estudo  

apenas 17,2% das 

prescrições  

médicas se 

enquadravam nas 

recomendações da 

SBD, incluindo as 

informações em 

relação à   

dieta, exercício 

físico e uso de 

medicamento. 

Sistematização da 

Assistência de 

Enfermagem ao 

portador de 

Diabetes Mellitus 

e Insuficiência 

Renal Crônica 

Mascarenhas, N. 

B. et al. 

 

O DM é um grupo 

de doenças 

metabólicas 

caracterizadas por 

níveis elevados de 

glicose no sangue, 

decorrentes de 

defeitos na 

secreção ou na 

ação da insulina. 

Com base nos 

problemas 

identificados, fez-

se necessário 

planejar uma 

assistência de 

enfermagem 

adequada 

individualmente. 

Com o 

desenvolvimento e 

a melhora positiva 

do paciente, há o 

planejamento de 

condutas trabalho 

de excelência e 

singularidade dos 

cuidados de 

enfermagem. 

Diabetes mellitus: 

o conhecimento 

dos pacientes 

acerca do 

autocuidado 

Rocha, K. S. C; 

 Filho, A. M. M. 

O Diabetes 

Mellitus é uma 

síndrome  

que constitui um 

problema de saúde 

pública,  

devido à elevada 

prevalência, 

morbimortalidade 

e custos do 

tratamento. 

Para que o 

tratamento  

e o autocuidado 

sejam realizados, o 

portador  não deve 

compreender e 

tratar só os  

sintomas, mas 

promover uma 

integração em 

estilo e qualidade 

de vida. 

Concluiu-se que a 

maioria dos 

sujeitos não estava 

ciente de todas as 

complicações 

causadas pela 

patologia. 

O diabético numa 

perspectiva da 

promoção à saúde

  

Faria, C. C. C; 

Morraye, M. A; 

Santos, B. M. O. 

O DM - doença 

crônica de 

evolução lenta e 

progressiva que 

afeta milhares de 

indivíduos 

mundialmente. 

Dos diabéticos, 

41,5% 

apresentaram 

alterações  

glicêmicas; 55,1% 

tem pressão arterial 

com alterações; e 

70,1% usavam  

hipoglicemiantes 

orais. Dos 

participantes, 

73,8% não 

praticavam 

atividade física 

regularmente e 

71,1% 

apresentavam 

sobrepeso ou 

obesidade. 

Nos resultados 

obtiveram-se 

reflexões a respeito 

das condições 

clínicas, 

expectativas e 

dificuldades  

enfrentadas pelos 

participantes e 

ressaltou-se o 

desafio a ser 

enfrentado pelos 

profissionais  

de saúde. 

Fonte: Banco de dados elaborado pelos autores  
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Tabela 2 - Identificação de estudos selecionados para a revisão integrativa acerca de 

Diabetes Mellitus (continuação) 

Obesidade, 

diabetes e 

hipertensão 

associados à 

dislipidemia e 

dano hepático 

Valença, T. V. R. 

et al.  

DM é um distúrbio 

caracterizado por 

hiperglicemia 

resultante na falta 

de produção ou 

falha na utilização 

da insulina.  

O DM é 

considerado um 

dos principais 

problemas de 

saúde pública, 

sendo o DM2 a 

forma prevalente 

entre os indivíduos 

com idade mais 

avançada. 

Foi possível 

afirmar que o DM 

está relacionada à 

dislipidemia e dano 

hepático. Além de 

estar associada à 

obesidade, pode 

resultar em 

complicações de 

saúde graves. 

Avaliação do 

autocuidado de 

pacientes com 

DM2 em uma 

unidade de 

atenção básica 

Daniele, T. M. C.; 

Vasconcelos,  J. P.; 

Coutinho, F. G. 

O DM2 afeta um 

grande número de 

indivíduos. Estudo 

mostra que os 

casos de pacientes 

com DM2 têm 

aumentando e, com 

isso, diversas 

comorbidades 

associadas são 

encontradas. 

Casos de 

neuropatia 

periférica foram 

identificados em 

67% dos pacientes 

do sexo feminino e 

81% dos casos no 

sexo masculino.  

 As mulheres desse 

grupo patológico 

são mais 

responsáveis 

quanto ao cuidado 

e alimentação, já 

os homens são 

mais ativos 

fisicamente. 

Fonte: Banco de dados elaborado pelos autores

 

Dentre os artigos observou-se que 

n=8 (36,36%) conceituaram DM como 

uma doença crônica não transmissível 

que acomete cerca de 246 milhões de 

pessoas em todo o mundo, concentrando-

se nos países em desenvolvimento. Essa 

afirmação confirma a teoria expressada 

por Guidoni et al., (2009) e reforçada 

pela   Sociedade   Brasileira  de   

Diabetes (2017) em  que  explica  que    o 

 

DM é um sério problema de saúde 

pública e uma das principais causas de 

mortalidade precoce de todo mundo, 

gerando complicações como nefropatia, 

neuropatia, além da hipertensão arterial. 

Por isso é importante conhecer os fatores 

que impedem a adesão ao tratamento 

dessa doença de relevância pública, 

conceito intensificado por Valença et al. 

(2018). 

 

Tabela 3 - Identificação de estudos selecionados para a revisão integrativa acerca de 

monitoramento e adesão ao tratamento dos pacientes com Diabetes Mellitus. 

Título Autor Conceito Resultado Conclusão 

Caderno de 

Atenção Básica: 

Estratégias para o 

cuidado da pessoa 

com Doença 

Crônica Diabetes 

Mellitus 

Brasil, M. S. 

O monitoramento, 

o controle da 

glicemia e o início 

do processo de 

educação em saúde 

são fundamentais 

para a prevenção 

de complicações. 

 

É recomendada a 

monitorização da 

glicemia capilar a 

todas as pessoas 

com DM tipo 1 ou 

tipo 2 em uso de 

insulina. 

Fonte: Banco de dados elaborado pelos autores 
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Tabela 3 - Identificação de estudos selecionados para a revisão integrativa acerca de 

monitoramento e adesão ao tratamento dos pacientes com Diabetes Mellitus. (continuação) 

Estudo de fatores 

associados à 

adesão ao 

tratamento não 

farmacológico em 

portadores de 

diabetes mellitus 

assistidos 

pelo Programa 

Saúde da Família, 

Ventosa, Belo 

Horizonte 

Assunção, T. S; 

 Ursine, P. G. S. 

A adesão ao 

tratamento em 

pacientes crônicos 

representa a 

extensão no qual o 

comportamento da 

pessoa coincide 

com o 

aconselhamento 

dado pelo 

profissional de 

saúde. 

Os resultados do 

presente estudo 

mostraram uma 

maior proporção de 

mulheres 

portadoras de DM, 

sendo quase três 

vezes maior que a 

de homens. 

Concluiu-se que a 

adesão ao 

tratamento não-

farmacológico 

foram: motivação 

com o tratamento, 

fazer parte 

de algum grupo de 

diabéticos. 

Adesão ao 

tratamento em 

diabetes mellitus 

em unidades da 

estratégia saúde 

da família 

Faria, H. T. G. et 

al. 

 

A adesão é 

definida na medida 

em que o 

comportamento de 

uma pessoa refere-

se a tomar 

medicamentos, 

seguir  

o plano alimentar 

ou adotar 

mudanças no estilo 

de vida,  

de acordo com as 

recomendações 

dadas por um 

profissional. 

Os resultados 

mostraram que a 

adesão ao  

tratamento 

medicamentoso foi 

superior a  

60% nas 17 

unidades 

investigadas. 

Conclui-se que a 

adesão ao 

tratamento 

medicamentoso foi 

alta na maioria das 

unidades; a prática 

de atividade física 

em relação ao 

plano  

alimentar foi baixa 

em todas as 

unidades. 

Fonte: Banco de Dados elaborado pelos autores  

A adesão a um tratamento é 

definida de acordo com o comportamento 

do indivíduo diante do tratamento 

proposto, a capacidade de seguir  o  plano  

alimentar ou adotar mudanças no estilo 

de vida, além de corresponder às 

recomendações preconizadas por um 

profissional de saúde (FARIA et al., 

2014). O conceito de adesão esteve 

presente em n=2 (9,09%) dos trabalhos 

selecionados, sintetizando que adesão é 

representada pela extensão em que o 

comportamento do paciente coincide com 

o aconselhamento realizado pelo 

profissional da saúde.  

Com apenas n=1 (4,5%) de 

referência definiu-se monitoramento 

como o acompanhamento da evolução 

clínica do paciente, conceito proposto por 

Brasil (2013). A SBD (2017) enfatizou 

que o controle da glicemia capilar pode 

ser realizado pelo paciente em domicílio, 

o que favorece o controle da dieta e 

tomada de decisão quanto ao estilo e 

qualidade de vida.  Ademais a 

periodicidade do monitoramento dos 

pacientes com DM é determinada pelo 

número de fatores de risco associados a 

cada indivíduo (ESTADO DO PARANÁ, 

2018). 
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Tabela 4 - Identificação de estudos selecionados para a revisão integrativa acerca do papel 

do Enfermeiro frente ao paciente portador de Diabetes Mellitus.  

Título Autor Conceito Resultado Conclusão 

Assistência de 

enfermagem na 

atenção primária 

à saúde ao 

paciente com 

risco potencial de 

desenvolver pé 

diabético: uma 

revisão 

bibliográfica 

Feitosa, M. N. L. et 

al.  

 

A enfermagem tem 

esclarecimento de 

informação frente 

às medidas de 

prevenção, que 

estão relacionadas 

ao tratamento 

medicamentoso e 

não 

medicamentoso do 

DM. 

Os portadores do 

DM devem  

ser orientados 

acerca do tipo de 

dieta a ser seguida 

e  as  informações 

desses cuidados 

devem ser 

repassadas durante 

a consulta, por 

meio de educação 

em saúde. 

A assistência de 

enfermagem deve  

prestar  cuidado  e  

assistir  às  

necessidades  de  

cada  paciente,  

familiar  e  

comunidade  

relacionada  às  

funções 

fisiológicas, e 

psicossociais. 

Importância da 

assistência de 

enfermagem ao 

paciente portador 

de DM2 

 Freitas, W. R. 

  

 

O enfermeiro deve 

buscar meios de 

fazer a promoção 

da saúde. Um dos 

principais pontos a 

serem trabalhados 

é a prevenção, 

usando de métodos 

para evitar que 

pacientes de risco 

desenvolvam DM. 

O enfermeiro deve 

agir na prevenção e 

é por intermédio  

da educação. 

Durante a consulta 

de enfermagem 

poderá detectar 

fatores de risco que 

podem levar ao 

desenvolvimento 

do DM2. 

O enfermeiro deve 

esclarecer os 

principais aspectos 

do DM, seu 

processo de 

fisiopatologia, 

como é realizado o 

diagnóstico de DM 

e abordar o 

tratamento e os 

diversos fármacos 

que podem estar 

envolvidos nesse 

tratamento. 

O fazer de 

profissionais no 

contexto da 

educação em 

saúde: uma 

revisão 

sistemática 

Bezerra, I. M. P et 

al. 

 

As ações 

educativas no 

campo da saúde, 

por muitas 

décadas, 

caracterizaram-se 

como uma prática 

normalizadora. 

Com os resultados 

foi possível 

evidenciar a 

importância da 

realização de 

vivências 

de educação em 

saúde em 

diferentes 

contextos: atenção 

primária, hospitalar 

e escolar. 

Entende-se que 

ações condizentes 

com os 

pressupostos da 

promoção da saúde 

são de grande 

importância para o 

alcance da 

qualidade de 

vida e da equidade 

em saúde. 

  

Contribuição do 

enfermeiro na 

assistência à 

pessoa idosa com 

DM. 

Oliveira, I. F. at al. 

 

 

É dever do 

enfermeiro 

explicar para o 

usuário do serviço 

de saúde que o 

DM2 não tem cura, 

e, portanto, o 

tratamento inclui 

várias abordagens, 

como a orientação  

para a mudança 

dos hábitos de 

vida. 

A capacidade de 

cuidar do ser 

humano será 

melhor ou menos 

desenvolvida de 

acordo com as 

circunstâncias em 

que for exercida. A 

importância da 

humanização não é 

só para os que 

recebem os 

cuidados, mas 

também para os 

próprios 

cuidadores. 

O trabalho em 

saúde  

pressupõe 

patrimônio e 

demanda à 

socialização, à 

cooperação e à  

conformação de 

grupos e redes.  

Fonte: Banco de Dados elaborado pelos autores  

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/author/william-ribeiro-de-freitas
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao
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Tabela 4 - Identificação de estudos selecionados para a revisão integrativa acerca do papel 

do Enfermeiro frente ao paciente portador de Diabetes Mellitus. (continuação) 

Protocolo para 

consulta de 

enfermagem 

Curcio, R;  

Lima, M. H. M;  

Torres, H. C. 

Descreve a 

experiência de 

elaborar um 

protocolo para 

consultas de 

enfermagem a 

pacientes 

diabéticos. 

Foi possível 

observar que as 

consultas de 

enfermagem 

permitiram 

identificar os 

problemas dos 

pacientes 

diabéticos. 

A conscientização 

dos pacientes 

diabéticos a 

respeito da sua 

doença e de seu 

controle possibilita 

torná-lo mais ativo 

no próprio 

tratamento. 

Fonte: Banco de Dados elaborado pelos autores  

Feitosa et al., (2017) 

complementa que é papel do enfermeiro 

conhecer a história do paciente, além da 

fisiopatologia da doença e, assim, propor 

medidas de intervenção respeitando a 

individualidade, monitorando os fatores 

de risco envolvidos em seu estilo de vida. 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde 

(2013) defende a singularidade do 

enfermeiro no processo educativo para 

redução de danos e prevenção de agravos.  

Em n=5 (22,72%) dos estudos, 

fica claro que a enfermagem tem função 

indispensável e essencial no 

esclarecimento e informação ao indivíduo 

quanto às medidas de prevenção: como 

mudança no estilo de vida, prática de 

exercício físico regular, hábitos 

alimentares saudáveis e tratamento 

farmacológico.   

Freitas (2018) declara que é 

importante o enfermeiro estimular e 

auxiliar a pessoa a desenvolver seu plano 

de autocuidado em relação aos fatores de 

risco identificados, estimulando a tomada 

de decisões para sua qualidade de vida. 

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que o tratamento de 

DM não se limita a um único processo 

terapêutico, mas abrange um conjunto de 

aspectos multifatoriais. De acordo com os 

dados analisados, afirma-se que a adesão 

do paciente pode ser satisfatória ao 

regime farmacológico e monitoramento, 

mas não atende às orientações de 

mudança de hábitos alimentares e prática 

de atividades físicas orientadas na APS, 

fato preocupante, uma vez que, esses se 

demonstram fatores determinantes no 

processo de autocuidado no tratamento de 

DM. 

 Compreende-se, também, que a 

adesão ao tratamento de DM se dá pelo 

nível de conhecimento dos pacientes e, 

ressalta-se, a importância de intensificar 

as práticas educativas para promoção da 

saúde, autocuidado e regime terapêutico, 
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para prevenção de complicações do DM e 

melhora na qualidade de vida dos 

pacientes. Recomenda-se que estudos 

apontem melhor os fatores relacionados à 

adesão, para que se criem estratégias 

eficazes na intervenção desses e conheça 

as variáveis passíveis de intervenção. 

 Por fim, o conceito de 

monitoramento obteve por meio das 

pesquisas teóricas uma restrição de dados 

acerca do tema, incorrendo, de acordo 

com análise conclusiva do grupo, definir 

por monitoramento o acompanhamento 

contínuo da situação de saúde do paciente 

visando à estabilidade dos níveis 

glicêmicos e garantido a redução de 

danos e qualidade vida do indivíduo.

ADHERENCE TO THE TREATMENT AND MONITORING OF PATIENTS 

WITH DIABETES MELLITUS IN PRIMARY HEALTH CARE: a integrative review 

 

ABSTRACT 

The primary health care consist in a strategy of organization of the health network that 

takes place in a regionalized, continuous and systematized way, seeking to meet the need 

of population, integrating preventive and curative actions, and reducing diseases to those 

with chronic health problems. These in turn are characterized by gradual onset, uncertain 

prognosis, with long an indefinite duration. Among the chronic diseases, there is Diabetes 

Mellitus, which is a metabolic syndrome that causes  an increase amount of glucose in 

blood that affects thousands of people. The objective of this research was to know the 

adherence to the treatment and monitoring of patients with Diabetes Mellitus in primary 

health care. This is an integrative review of a qualitative and quantitative approach, which 

sought to review the literature to identify the scientific production related to adherence to 

treatment and monitoring in primary health care to patients diagnosed with Diabetes 

Mellitus. The production of this research was guided by the following descriptors: 

Diabetes Mellitus, monitoring, role of the nurse, adherence, Primary Health Care in the 

databases of. Knowing that the adherence to the treatment is Diabetes Mellitus contributes 

to the planning of actions by the multi-professional team in order to monitor and achieve 

an higher rate an adherence to treatment. Many of the complications arising from this 

pathology are due to non compliance. According do the data analyzed, it is concluded that 

the patient adherence is satisfactory regarding the use of medication, however, they do not 

accept guidelines for lifestyle changes, causing concern on professional regarding patient 

self care. 
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