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Resumo: Diabetes Mellitus (DM), é uma patologia que se caracteriza pela falta 
de produção de insulina, hormônio que controla a glicose no sangue. Essa 
doença vem crescendo paulatinamente, cerca de 7% dos brasileiros possuem 
diabetes e este crescimento está diretamente relacionado ao envelhecimento 
da população, como também ao crescimento da urbanização que aumentam os 
riscos de obesidade e sedentarismo. Na evolução da diabetes, destaca-se pela 
alta morbimortalidade que compromete a qualidade de vida dos portadores e 
pelas possíveis complicações que essa patologia apresenta. Diante disso, 
objetiva-se descrever qual a importância da enfermagem na prevenção das 
complicações da diabetes. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
realizada no mês de Outubro de 2020, o levantamento de dados foi realizado 
através da Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases de dados BDENF, MEDLINE 
e LILACS utilizando os descritores: Diabetes Mellitus, Complicações da 
Diabetes, Prevenção, Enfermagem; o cruzamento foi realizado através do 
operador boleano and. Identificou-se 492 publicações, seguindo o critério de 
inclusão: artigos empíricos disponíveis na integra e publicados nos últimos 5 
anos  em inglês, espanhol e português. Foram excluídos aqueles que se 
encontravam duplicados ou repetidos. Após leitura de titulo e resumo e 
posterior leitura na integra para ver a adequação ao objetivo de estudo 
restaram 10 publicações. Os estudos enfatizaram que os principais pontos que 
devem ser abordados na consulta de enfermagem são: orientar sobre a 
necessidade de realizar a monitorização permanente da glicemia, importância 
de adquirir hábitos saudáveis como a atividade física e a alimentação 
balanceada, orientar sobre os principais fatores de risco que precisam ser 
evitados, outro ponto importante é Identificar portadores de DM que, ao longo 
do tempo, não conseguiram realizar o autocuidado para manter o controle de 
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diabetes. Ações assim são de extrema importância para traçar medidas que 
minimizem o aparecimento de complicações da doença como angiopatias, 
retinopatias, nefropatias, cetoacidose, pé diabético além de problemas 
cardíacos. Assim, a assistência da enfermagem é essencial no cuidado ao 
paciente com diabetes mellitus, para que se evitem complicações em 
decorrência dessa patologia, possibilitando uma melhor qualidade de vida aos 
portadores. 

 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Complicações do Diabetes. Prevenção. 

Enfermagem. 

 


