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A Resolução do Conselho Nacional de Educação - Câmara de Educação 

Básica - CNE/CEB N° 04/1999 normatiza que a educação profissional deverá 

se dar a partir da certificação de competências em processos formais e 

desenvolvidas no próprio processo de trabalho.

A Comissão Nacional de Certificação Profissional – CNCP defende o 

entendimento de Competência Profissional como sendo “a capacidade 

de mobilizar, articular e colocar em ação, valores, habilidades, atitudes 

e conhecimentos necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 

atividades requeridas pela natureza do trabalho, com crescentes graus de 

autonomia intelectual”.

Diante dessa base legal e considerando o enfoque das competências como 

uma abordagem necessária na formação e qualificação profissional, a 

Coordenação de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 

São Paulo estabeleceu como uma de suas metas a elaboração de materiais 

técnicos para os profissionais da rede.

Dessa forma, o grupo de técnicos responsáveis pela elaboração do presente 

Manual, destinado aos Auxiliares de Enfermagem da Rede Básica que 

APRESENTAÇÃO
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assistem aos portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus, se propõe a iniciar 

essa reflexão, abordando as quatro dimensões das competências: Saber Conhecer, 

Saber Fazer, Saber Conviver e Saber Ser.

A Seção I aborda o Saber Conhecer e apresenta os conhecimentos técnico-científicos 

necessários aos profissionais de nível médio da enfermagem, para abordar os 

pacientes que compõem estes dois grupos de risco: hipertensos e diabéticos. Foram 

incluídos conhecimentos teóricos atualizados e fundamentados nas diretrizes das 

Sociedades Brasileiras de Diabetes e Hipertensão. 

A Seção II considera os conteúdos relativos ao Saber Fazer, que compõem as 

habilidades técnicas indispensáveis ao trabalho do auxiliar de enfermagem no cuidado 

aos pacientes crônicos. 

A Seção III aborda as dimensões do Saber Conviver, ou seja, aspectos essenciais à 

formação de um profissional comprometido com o trabalho em equipe; e a abordagem 

coletiva das necessidades da população sob a sua responsabilidade, no que diz 

respeito à saúde. 

A Seção IV enfoca as atitudes necessárias ao Saber Ser, ou seja, atitudes que são 

esperadas do profissional de saúde. São destacadas atitudes como: autonomia, 

tomada de decisões e postura crítico-reflexiva.

Para concluir, são listadas as principais competências esperadas do Auxiliar de 

Enfermagem na assistência aos portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus:
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• Reconhecer a hipertensão arterial (HA) e o diabetes mellitus (DM) como principais 

causas de morbimortalidade na população brasileira;

• Identificar os fatores de risco para essas doenças;

• Realizar busca ativa periódica de hipertensos e diabéticos na comunidade, conforme 

fluxograma estabelecido pela SMS;

• Identificar fatores familiares e ambientais que possam interferir no controle das 

condições crônicas;

• Conhecer e identificar possíveis complicações agudas e crônicas do diabetes;

• Conhecer e identificar possíveis sinais e sintomas relacionados à hipertensão arterial;

• Desenvolver ações de prevenção e controle das condições crônicas e de seus fatores 

de risco para a população da área de abrangência;

• Promover a adesão do usuário às ações existentes na UBS;

• Realizar atendimento individual conforme sua responsabilidade profissional, 

considerando os protocolos da SMS;

• Orientar o portador de HA e DM sobre sua situação de saúde e os cuidados 

necessários, respeitando sua autonomia e promovendo o autocuidado;

• Participar de discussões clínicas periódicas para avaliar as necessidades individuais 

dos usuários.

Coordenação da Atenção Básica  
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As doenças crônico-degenerativas assumem papel fundamental como principais responsáveis pela 

morbimortalidade em nosso país, com sérias conseqüências econômicas e sociais, produzindo 

implicações na qualidade de vida da população e grande impacto no custeio da saúde. 

As condições crônicas, segundo a OMS (2002), englobam as doenças e agravos não-transmissíveis 

(como hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, neoplasias e 

asma), as doenças transmissíveis com evolução prolongada (como HIV-Aids, tuberculose, hepatite 

e hanseníase), os transtornos mentais (depressão, esquizofrenia e demência) e as deficiências 

INTRODUÇÃO
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físicas e estruturais permanentes (cegueira, amputações e seqüelas). A não perspectiva da cura 

do paciente; a utilização dos serviços de saúde, por grandes períodos de tempo, nos vários níveis 

de complexidade; a necessidade de incorporação, pelo paciente, de novos hábitos de vida; a 

possibilidade de prevenção e a previsibilidade dos eventos relacionados às condições crônicas 

exigem modificações nos sistemas de saúde para maior eficácia no gerenciamento do cuidado das 

pessoas portadoras dessas condições.

Nesse sentido, a equipe de Enfermagem desempenha um importante papel, uma vez que o cuidado 

direto ao paciente tem sido o principal objeto de trabalho da Enfermagem, no decorrer da história. 

Considerando esse contexto, a Coordenação de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde 

identificou a necessidade de elaborar um material técnico-didático destinado aos Auxiliares de 

Enfermagem da Rede Básica de Saúde, a fim de desenvolver esse novo “olhar” de cuidador aos 

portadores de condições crônicas no contexto da Atenção Básica.

Este material irá complementar o processo de qualificação do Auxiliar de Enfermagem da Atenção 

Básica, que está sendo desencadeado pela SMS/SP e que objetiva oferecer novas ferramentas de 

abordagem a essas necessidades em saúde, apresentadas pelos hipertensos e diabéticos.

O grupo responsável pela elaboração do Manual do Auxiliar de Enfermagem na Assistência ao 

Portador de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus na Atenção Básica, pretende que este seja um 

material de consulta constante para esclarecimento de dúvidas e atualização dos conhecimentos 

técnico-científicos específicos, e que contribua para a melhoria da qualidade da assistência de 

enfermagem prestada aos hipertensos e diabéticos da Rede Básica, como grupo prioritário de 

crônicos na cidade de São Paulo.

11

protocolo_ha_dm2.indd   11protocolo_ha_dm2.indd   11 13/3/2007   15:57:0713/3/2007   15:57:07



12

Manual para Auxiliares de Enfermagem Assistência ao Portador de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus

Coordenação da Atenção Básica - SMS - PMSP

SEÇÃO I - SABER CONHECER 

12 Coordenação da Atenção Básica - SMS - PMSP

0101

Manual para Auxiliares de Enfermagem Assistência ao Portador de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus

HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS

protocolo_ha_dm2.indd   12protocolo_ha_dm2.indd   12 13/3/2007   15:57:1513/3/2007   15:57:15



13

Coordenação da Atenção Básica - SMS - PMSP

1. Hipertensão Arterial (HA) e 
Diabetes Mellitus (DM) no Contexto 
Epidemiológico Brasileiro

Mortalidade

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 1998 

ocorreram no Brasil 929.023 óbitos. Desses, 32,4% 

foram por doenças cardiovasculares, e, dentre 

eles, 46,0% tiveram a hipertensão arterial como um 

dos mais importantes fatores de risco para o seu 

acontecimento.

Hospitalizações

De acordo com o Ministério da Saúde, 

ocorreram 1.150.000 internações por doenças 

cardiovasculares em 1998, com custo global de 

475 milhões de reais.

Prevalência

A taxa de prevalência* da Hipertensão Arterial 

(HA) na população urbana adulta brasileira oscila 

entre 18 e 20%.

No caso do Diabetes Mellitus (DM), atualmente estima-

se que 12% da população brasileira é acometida por 

essa disfunção na faixa etária de 45 a 60 anos.

13
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No Brasil a metade dos 
diabéticos e/ou hipertensos 
não sabem da sua condição.

Em relação ao DM tipo 2, observa-se 

características epidêmicas importantes e a 

previsão para 2025 é que haja em torno de 300 

milhões de diabéticos no mundo, dos quais 75% 

estarão nos países em desenvolvimento.

 1994 2000 2010

DM 1 11 18 23

DM 2 99 157 216

Total 110 175 239

Estimativa mundial em milhões para o 
período de 1994 a 2010

* Taxa de prevalência: é uma medida de frequência das 
doenças: proporção de indivíduos numa população específica 
com risco de ter uma doença de interesse num dado momento 
específico de tempo.
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2. Fisiologia da Pressão Arterial

O sangue circula pelo corpo humano graças ao 

efeito impulsor do coração que atua como se fosse 

uma bomba. 

O coração trabalha em dois tempos:  

A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce 

na parede das artérias e é medida em milímetros 

de mercúrio (mmHg). 

Quando se dilata (diástole) 

enche-se de sangue

E quando se contrai 

(sístole) expulsa o 

sangue

SÍSTOLE

Ao se medir esta pressão se 

determinam duas pressões:

Máxima

Mínima

Quando o coração 
se contrai temos 
uma pressão 
máxima (sistólica)

Quando ele se 
dilata temos uma 
pressão mínima 
(diastólica)

DIÁSTOLE

Fonte: Falando sobre HA a leigos - APAH
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3. Fisiopatologia do Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus ocorre quando há falta de insulina 

ou quando ela não atua de forma eficaz, causando 

um aumento na taxa de glicose do sangue 

(hiperglicemia).

A insulina é produzida pelo pâncreas. Todos nós 

precisamos de insulina para que o nosso corpo 

funcione bem e possa utilizar a glicose (açúcar) 

como principal fonte de energia.

Fonte: Diabetes Mellitus: o que todos precisam saber. Ministério da Saúde, 2000.

4. Conceitos

4.1. Hipertensão Arterial

Hipertensão arterial é quando a pressão que o 

sangue faz na parede das artérias, para ele circular, 

é muito forte, ficando acima dos valores normais 

(≥ a 140/90 mmHg).
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4.2. Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença caracterizada 

pela falta de insulina e/ou incapacidade da 

insulina de exercer adequadamente seus efeitos. 

Caracteriza-se por hiperglicemia crônica.

Atualmente são três os critérios utilizados para 

diagnósticos do DM:

1. Sintomas clássicos de diabetes (poliúria, 

polifagia, polidipsia, perda ou ganho de peso 

e fadiga) e valores de glicemia iguais ou 

superiores a 200mg/dl, independente do horário 

de refeição, a qualquer hora do dia;

2. Sintomas clássicos de diabetes e valores 

de glicemia em jejum iguais ou superiores a 

126mg/dl (para jejum de 8 horas);

3. Indivíduos com valores de glicemia menor que 

126mg/dl quando em jejum; e quando com 

75g de glicose via oral na segunda hora após 

sobrecarga, glicemias iguais ou superiores a 

200mg/dl.

• Muita sede (polidipsia)

• Perda ou ganho 
de peso

• Muita fome 
(polifagia)

• Desânimo, fraqueza, 
cansaço físico

• Urinar muitas 
vezes (poliúria)

Manual para Auxiliares de Enfermagem Assistência ao Portador de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus
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4.2.1. Valores de Glicose Plasmática (mg/dl) para Diagnóstico de Diabetes Mellitus 

e seus Estágios Pré-clínicos

Normal

Diabete
Mellitus

Tolerância à
Glicose
Diminuída

70 - 99

≥ 126

≥ 100  a > 126

>140

≥ 200

 ≥ 140  a > 200

≥ 200
(com sintomas clássicos)***  

* O jejum é definido como a falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas.

** Glicemia plasmática casual é definida como aquela realizada a qualquer hora do dia, sem observar o intervalo da última refeição.

*** Os sintomas clássicos de DM incluem poliúria, polidipsia e perda inexplicada de peso.

NOTA: O diagnóstico de DM deve sempre ser confirmado pela repetição do teste em outro dia, a menos que haja hiperglicemia 
inequívoca com descompensação metabólica aguda ou sintomas óbvios de DM.

4.2.2. Tipos de Diabetes Mellitus

Devemos lembrar que existem dois tipos principais 

de diabetes: tipo 1 e tipo 2. 

O DM tipo 1 é uma doença endócrina que 

acontece preferencialmente nas crianças e nos 

adolescentes. No momento do diagnóstico, o 

organismo apresenta cerca de 85% das células 

beta do pâncreas destruídas, levando à deficiência 

absoluta de insulina. Portanto, existe a necessidade 

de inclusão da insulina desde o início do 

tratamento. 

O DM tipo2 tem uma associação genética 

importante, assim como se associa a fatores 

ambientais e ao estilo de vida. Caracteriza-se 

por apresentar resistência à insulina e deficiência 

relativa na secreção de insulina. A maioria dos 

pacientes tem excesso de peso e esse é o tipo 

mais freqüente de diabetes.
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O Diabetes gestacional é a diminuição da 

tolerância à glicose, diagnosticada pela primeira 

vez na gestação e podendo ou não persistir após 

o parto. O diabetes gestacional pode aparecer na 

gravidez sobretudo se a mulher:

• tem mais de 30 anos;

• tem parentes próximos com diabetes;

• já teve filhos pesando mais de 4 Kg ao nascer;

• já teve abortos ou natimortos;

• é obesa ou aumentou muito de peso na 

gestação.

5. Fatores de Risco para Hipertensão 
Arterial e Diabetes Mellitus

A hipertensão arterial e o diabetes mellitus são 

decorrentes da interação de vários  fatores 

apresentados a seguir:

Raça:

Estudos mostram que 

a hipertensão arterial 

é mais prevalente na 

raça negra. 

História Familiar:

Algumas 

pessoas herdam 

a predisposição 

a HA e DM, que 

pode apresentar-

se em vários 

membros 

da família, 

especialmente 

entre pais, filhos 

e irmãos. 

Idade: 

O envelhecimento 

aumenta o risco da HA 

(acima de 60 anos) 

e DM (acima de 45 

anos) em ambos os 

sexos, porém observa-

se atualmente uma 

incidência significativa 

em pessoas cada vez 

mais jovens
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Excesso de Peso:

O excesso de peso aumenta de 2 

a 6 vezes o risco de hipertensão, 

enquanto a diminuição de peso em 

normotensos reduz a pressão e a 

incidência de hipertensão.

Na maioria das vezes, só com a 

redução do peso conseguimos 

controlar a pressão arterial e a 

taxa de açúcar no sangue com a 

mínima dose de medicamentos ou 

muitas vezes sem eles, apenas com 

dieta e plano de atividade física. A 

meta saudável é Índice de Massa 

Corporal/IMC < 25 Kg/m2.

Bebida Alcoólica:

O consumo excessivo de 

bebida alcoólica eleva 

a pressão arterial e a 

variabilidade pressórica, 

aumenta a prevalência 

de hipertensão, é fator 

de risco para acidente 

vascular encefálico, além 

de ser uma das causas de 

resistência à terapêutica 

anti-hipertensiva. 

Sedentarismo:

O exercício físico 

regular diminui a 

pressão arterial e 

melhora os níveis de 

glicemia, controla 

o peso corporal, 

melhora o controle de 

colesterol e diabetes, 

auxilia no abandono do 

tabagismo, contribui no 

controle do estresse, 

além de outros 

inúmeros benefícios.

Tabagismo:

O tabagismo eleva agudamente 

a pressão arterial e favorece o 

desenvolvimento e as complicações 

da arteriosclerose. Sua interrupção 

reduz o risco de acidente vascular 

encefálico, de doenças isquêmicas 

do coração e de doença vascular 

arterial periférica, além de evitar 

outros efeitos deletérios.

A exposição ao fumo (tabagismo 

passivo) também deve ser  evitada.

Fonte: Falando sobre HA para leigos - APAH
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Ingestão de sal:

 A ingestão adequada de sal 

ajuda na redução da pressão 

arterial. Alguns estudos 

demonstram também 

benefícios na redução da 

mortalidade por acidente 

vascular encefálico e na 

regressão da hipertrofia 

ventricular esquerda.

A dieta habitual do brasileiro 

contém de 10 a 12 g de 

sal/dia. É saudável ingerir até 

6 g de sal/dia (4 g do sal que 

é adicionado aos alimentos 

e 2 g do sal já presente 

naturalmente nos alimentos). 

Estresse:

O estresse é uma reação 

biológica do organismo 

caracterizada pelo 

excesso de produção 

de adrenalina, tendo 

como conseqüência a 

elevação dos batimentos 

cardíacos e dos níveis 

de pressão arterial.

6. Complicações da Hipertensão 
Arterial e do Diabetes Mellitus

A HA e o DM, apesar de serem assintomáticos, a 

longo prazo causam danos e falência de diversos 

órgãos (olhos, rins, nervos, coração e vasos 

sanguíneos).

6.1. Complicações Agudas do Diabetes Mellitus

6.1.1. Hipoglicemia

A hipoglicemia é uma complicação aguda que 

ocorre nos pacientes que utilizam insulina e/ou 

sulfoniluréias para o tratamento do DM. 

Principais Causas da Hipoglicemia:

• Deixar de fazer uma das refeições ou não comer 

na hora certa;

• Comer menor quantidade de alimentos 

em relação ao que vinha comendo antes 

e manter a mesma dose de insulina ou de 

hipoglicemiantes;

• Exercícios e trabalhos físicos além do habitual;

• Vômitos ou diarréias;

• Usar uma quantidade maior de insulina ou 

de hipoglicemiante oral em relação ao que 

realmente necessita;

• Ingerir bebida alcoólica.Fonte: Falando sobre HA para leigos - APAH

protocolo_ha_dm2.indd   20protocolo_ha_dm2.indd   20 13/3/2007   15:57:5513/3/2007   15:57:55



21

Coordenação da Atenção Básica - SMS - PMSP

Sinais e Sintomas da Hipoglicemia

Como orientar a prevenção da Hipoglicemia:

• Respeitar o horário das refeições;

• Praticar exercícios físicos uma ou duas horas 

após o almoço e/ou jantar, ou 10 a 15 minutos 

após o desjejum;

• Exercitar-se fora dos horários de pico máximo 

de ação da insulina;

• Estar atento aos sinais e sintomas de 

hipoglicemia.

Como orientar o tratamento da Hipoglicemia:

• Beber imediatamente algum líquido contendo 

açúcar ou mel, comer um doce ou chupar 

uma bala;

• Caso não possa engolir, não se deve forçar. 

Coloque açúcar ou mel debaixo da língua e leve 

o diabético ao serviço de emergência;

• Após melhora completa dos sintomas (10 ou 

15 minutos), antecipar o lanche ou a refeição 

programada;

• Em casos de desmaio ou perda da consciência, 

acionar imediatamente o serviço de 

emergência.

6.2.  Cetoacidose Diabética

A cetoacidose diabética reflete uma 

descompensação aguda grave no diabético com 

hiperglicemia, produção de corpos cetônicos 

(pela queima de gordura corporal), desidratação 

e alterações em graus variáveis da consciência. É 

sempre conseqüência de quantidade insuficiente 

de insulina para a necessidade fisiológica. Apesar 

de ser uma situação muito mais freqüente no 

diabetes tipo 1 (inclusive como quadro inaugural 

de diagnóstico da doença), pode também ocorrer 

mais raramente em diabéticos tipo 2. 

Tontura

Palidez

Fadiga

Cansaço

Palpitação

Tremores

Fome súbita

Dor de cabeça

Nervosismo

Desmaio

Perda da consciência

Convulsão
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O esquema abaixo resume o processo da cetoacidose:

CETOACIDOSE

COMA DIABÉTICO

• Uso inadequado ou insuficiente de insulina

• Infecções (urinárias, pulmonares, dentárias e outras)

Célula privada de glicose

Acúmulo de glicose no sangue Organismo aproveita a gordura corporal 
como fonte energética

    Hiperglicemia Transformação da gordura corporal 
como fonte energética

Elevação de corpos cetônicos no sangue 
(cetonemia e cetonúria)

• Hálito cetônico
• Boca seca
• Polidipsia (sede intensa)
• Poliúria (aumento do volume urinário)
• Sonolência
• Desidratação
• Rubor facial
• Dor abdominal
• Náuseas e vômitos
• Respiração acelerada
• Coma

Sinais e Sintomas da Cetoacidose
Como orientar a prevenção da Cetoacidose

• Manter sempre em casa um frasco de insulina 

de ação rápida (prescrição médica) para 

correção de descompensações do diabetes;

• Estar sempre atento ao uso correto da dosagem 

de insulina;

• Realizar o controle da glicemia capilar na 

presença de infecções, antes da prática de 
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Fonte: Falando sobre HA a leigos - APAH

Na maioria das vezes, os sintomas atribuídos à 

hipertensão como dores de cabeça, hemorragia 

nasal, alterações visuais e tontura nem sempre 

têm uma relação de causa e efeito com a 

Hipertensão Arterial.

Lesão nas 
artérias

Derrame celebral

Desgaste acelerado 
no coração por 

Doenças no coração 
(infarto, insuficiência 
cardíaca e arritmias)

Diminuição 
da visão por 
lesões na 
retina

Dano sério aos rins

 atividade física e na presença de qualquer dos 

sintomas referidos da cetoacidose.

Como orientar o tratamento da Cetoacidose

• Ao suspeitar de cetoacidose, procurar 

imediatamente o serviço de emergência.

6.2.1. Complicações Crônicas da Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus

Da mesma forma, o Diabetes Mellitus tipo 2 

também se apresenta na maioria das vezes 

assintomático e o paciente faz o diagnóstico 

quando já associado a uma complicação.

6.2.2 Complicações Crônicas da Hipertensão 

Arterial

• Hipertrofia do Ventrículo Esquerdo: é o 

espessamento das paredes do ventrículo 

esquerdo com o aumento de peso e a 

diminuição da cavidade, não acompanhado 

pelo aumento da circulação coronária, levando 

à isquemia miocárdica.

• Angina do Peito e Infarto Agudo do Miocárdio: 

o coração deixa de receber o fluxo de sangue 

proveniente de uma de suas artérias e faltam 

oxigênio e nutrição na área que deixou de ser 

irrigada (isquemia). O sintoma mais corriqueiro 

do infarto é a dor persistente no peito (angina).

• Acidente Vascular Encefálico (AVE): conhecido 

popularmente como derrame cerebral, pode ser 

de dois tipos: 

Obs.: 

isquemia: num sentido mais amplo é a diminuição do fluxo sanguíneo em uma determinada região do corpo. As células deste local 
pouco provido de sangue podem vir a sofrer danos reversíveis ou irreversíveis (morte celular).

angina: angina pectoris significa “dor no peito”, e a dor ou desconforto que ocorre quando uma ou mais artérias coronárias não irrigam 
suficientemente o músculo cardíaco.
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a)  acidente vascular isquêmico – falta de 

circulação numa área do cérebro provocada 

por obstrução de uma ou mais artérias por 

ateromas, trombose ou embolia. 

b)  acidente vascular hemorrágico – sangramento 

cerebral provocado pelo rompimento de uma 

artéria ou vaso sangüíneo. 

• Nefropatia: constitui-se de alterações nos vasos 

dos rins, fazendo com que haja a perda de 

proteína na urina. É uma situação em que o órgão 

pode reduzir sua função lentamente, porém de 

forma progressiva e até a paralisação total.

• Doença Vascular Arterial de Extremidades: 

constitui-se na alteração dos vasos das 

extremidades, principalmente nos membros 

inferiores, podendo ocasionar a insuficiência 

venosa crônica.

• Retinopatia Hipertensiva: este distúrbio 

ocorre quando a pressão arterial torna-se 

extremamente elevada, como na hipertensão 

grave, na hipertensão maligna e na toxemia 

gravídica. À medida que a doença evolui, ocorre 

um extravasamento de sangue na retina. Áreas 

da retina são lesadas porque o suprimento 

sangüíneo é inadequado e, no decorrer do 

tempo, ocorre um acúmulo de gordura na retina.

6.2.3. Complicações Crônicas do Diabetes 

Mellitus

• Macroangiopatia: é a aceleração do processo 

de aterosclerose* nas principais artérias do 

corpo. Ela é notada, sobretudo, nos seguintes 

órgãos: coração (angina e infarto agudo 

do miocárdio) e cérebro (acidente vascular 

encefálico).

• Microangiopatia: é uma alteração característica 

dos capilares e se manifesta clinicamente 

na retina (retinopatia diabética) e nos rins 

(nefropatia diabética).

• Neuropatia Diabética: é uma das principais 

complicações do diabetes, que causa 

alterações nos nervos, sobretudo das pernas 

e dos pés. Um dos primeiros sinais da doença 

é a perda de sensibilidade nos pés. Surgem 

então calosidades, ulcerações e, num estágio 

mais avançado, associado a outras alterações 

(problemas nos vasos), o membro pode sofrer 

uma amputação.

* Obs.: 

Aterosclerose: é uma doença inflamatória que surge diante de uma série de situações e que caracteristicamente produz alterações no 
calibre dos vasos devido ao depósito de gordura nas suas paredes.
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7. Fluxograma de Busca Ativa de Hipertensão Arterial

PA
130 - 139

X
85 - 89
mmHg

PA
140 - 159

X
90 - 99
mmHg

PA
160 - 179

X
100 - 109

mmHg

PA
≥ 180 X ≤ 110

mmHg

CM Imediata

NÃO SIM

Grupo Anual Grupo Semestral

Possui 1 ou + fatores 
de risco? **

NÃO SIM

CM Mediata

Confirmado?
SIM NÃO

Grupo AnualRetorno conforme fluxo 
de acompanhamento

CM em 2 meses

                                       Busca Ativa
• Grupos na comunidade
• Consulta médica

PA
≤ 130 x 85

mmHg

Sintomático?

CM Mediata CM Imediata

Os grupos de busca ativa devem contar com o profissional médico ou enfermeira (o), assim como as condutas de encaminhamentos.

** Fatores de risco: tabagismo, dislipidemias, diabetes mellitus, idade acima de 60 anos, história familiar de doença cardio-vascular 
em mulheres com menos de 65 anos e homens com menos de 55 anos.

• Consulta de enfermagem
• Atendimento de enfermagem

ATENÇÃO:
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8. Fluxograma de Acompanhamento do Portador de Hipertensão Arterial

Hipertensão Arterial 
Confirmada

Níveis pressóricos 
controlados 

(PA < 139 - 89 mmHg)

NÃO SIM

CM
Periodicidade a critério médico

CE
Periodicidade a critério da(o) 

enfermeira(o)

Atendimento de enfermagem

GRUPO EDUCATIVO GRUPO EDUCATIVO

CE

CM

GRUPO EDUCATIVO

O atendimento de enfermagem é realizado pelo 

auxiliar de enfermagem (verificação da pressão 

arterial e orientações).

A periodicidade deve ser estabelecida pela equipe.

OBSERVAÇÃO: A hipertensão arterial não tem cura, 

mas pode ser controlada através 

dos tratamentos medicamentosos e 

do tratamento não medicamentoso 

(promoção de hábitos saudáveis de vida).

26 Coordenação da Atenção Básica - SMS - PMSP
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9. Tratamento da Hipertensão Arterial e 
Diabetes Mellitus

9.1. Objetivos

• Evitar as complicações agudas e prevenir as 

complicações crônicas;

• Redução da morbidade e da mortalidade 

cardiovasculares;

• Sensibilizar o paciente para a aquisição de 

hábitos saudáveis;

• Proporcionar aos pacientes e familiares o 

acesso às informações referentes à doença e 

seu controle;

• Aumentar a adesão do paciente ao  

tratamento adequado.

ALIMENTAÇÃO

MONITORAÇÃO MEDICAMENTO

EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO

9.1.1. Tratamento Medicamentoso

Os medicamentos antihipertensivos e antidiabéticos 

devem promover a redução dos níveis pressóricos 

e glicêmicos, assim como a redução dos eventos 

cardiovasculares fatais e não fatais.

Compete também ao auxiliar de enfermagem 

orientar o paciente sobre hipertensão e diabetes, 

particularizando a necessidade de tratamento 

continuado, e estar sempre atento à possibilidade 

de efeitos adversos dos medicamentos utilizados. 
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Medicamentos para Hipertensão e Diabetes que 

Constam na Relação de Medicamentos Essenciais  

para a Rede Básica - SMS

Fármacos utilizados em diabetes
Glibenclamida 5 mg comp.
Insulina humana (regular) 100 UI fr.
Insulina humana (NPH) 100 UI fr.
Metformina 25 mg comp.

Diuréticos
Espironolactona 25 e 100 mg comp.
Furosemida 40 mg com.
Hidroclorotiazida 25 mg comp.

Antagonista do Sistema Renina - Angiotensina
Captopril 25 mg comp.
Enalapril 25 mg comp.

Bloqueadores beta
Atenolol 50 mg comp.
Propanolol 40 mg comp.

Bloqueadores dos canais de cálcio
Amlodipina 5mg comp.
Nifedipina 20 mg caps. Liberação prolongada.

Antiadrenérgico de ação central
Metildopa 250 mg comp.

* Anexos os medicamentos anti-hipertensivos, antidiabéticos e 
insulinas comercializados no Brasil

9.1.2. Tratamento não Medicamentoso

O tratamento não medicamentoso tem como 

objetivo principal diminuir a ocorrência de novos 

casos e a mortalidade por essas doenças por 

doenças cardiovasculares, através de modificações 

no estilo de vida.

Dentre essas modificações podemos citar:

1. Exercício físico regular

Pacientes hipertensos e diabéticos devem iniciar 

programas de exercícios físicos regulares, desde 

que tenham sido submetidos à avaliação  

clínica prévia.

Os exercícios devem ser realizados:

• Com roupas e calçados adequados;

• Com ingestão de líquidos em quantidade 

suficiente antes, durante e após o exercício  

para evitar a desidratação.

Benefícios físicos e psicossociais:

• Melhora da sensibilidade à insulina;

• Aumento da captação de glicose;

• Diminuição do risco cardiovascular;

• Redução da pressão arterial;

• Diminuição do LDL e triglicérides;
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• Elevação do HDL;

• Redução da ansiedade, fadiga e depressão;

• Auxilia no controle do peso corporal;

• Aumento da densidade óssea;

• Melhora da mobilidade articular e força    

muscular.
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2. Redução do peso corporal

Todos os usuários com excesso de peso devem 

ser estimulados a alcançar o Índice de Massa 

Corpórea (IMC) inferior a 25 Kg/m² e circunferência 

abdominal do homem inferior a 102 cm e da mulher 

inferior a 88 cm.

Na maioria das vezes só com a redução do peso 

conseguimos controlar a pressão arterial e a 

taxa de açúcar no sangue com a mínima dose 

de medicamentos ou até muitas vezes sem eles, 

apenas com a dieta e um plano de atividade física.

3. Conduta alimentar básica

A conduta alimentar básica deve:

Preferir

• Alimentos cozidos, assados, grelhados  

ou refogados;

• Temperos naturais como limão, alho, cebola, 

salsa, cebolinha e outros;

• Comer frutas e verduras variadas, pelo menos 

duas vezes por dia;

• Peixes e aves preparados sem pele;

• Produtos lácteos desnatados.

Limitar

• Sal; 

• Álcool;

• Gema de ovo, no máximo 03 por semana;

• Margarinas, dando preferência às cremosas.

Evitar

• Açúcares e doces; 

• Frituras;

• Derivados de leite na forma integral   

com gordura;

• Carnes vermelhas com gordura aparente   

e vísceras;

• Alimentos processados e industrializados: 

embutidos, conservas, enlatados e defumados.

Fonte: Falando sobre HA para leigos - APAH
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4. Educação alimentar para o portador de diabetes

Ter uma alimentação saudável pode, na maior parte 

dos casos, ser a peça fundamental no tratamento 

do Diabetes. A “dieta do diabético” foi durante 

muito tempo comparada às dietas de fome, onde 

todos os alimentos como pão, macarrão, batata, 

beterraba, cenoura, manga e bananas eram 

retirados.

A obtenção de uma dieta equilibrada tem como 

objetivo atingir um bom controle glicêmico, 

adequando a alimentação ao estilo de vida, às 

preferências alimentares, e ao esquema terapêutico 

e de atividades físicas prescrito. 

ONTEM HOJE

Dieta do diabético
Beterraba e cenoura são proibidas

Manga, caqui, banana e uva devem 
ser evitados

Plano alimentar saudável 
Todas as hortaliças são permitidas 
Todas as frutas podem ser ingeridas

ATENÇÃO: Sempre preferir comer a fruta ao invés do suco

Abacate não contém colesterol

Podemos iniciar o assunto nutrição e diabetes 

apontando alguns itens indispensáveis, qualquer 

que seja o tipo de Diabetes:

• Horário para alimentação;

• Fracionamento;

• Variedade;

• Monitorização.

Tentando diminuir os riscos de hipoglicemia 

(queda do açúcar no sangue) e a hiperglicemia 

(elevação do açúcar no sangue), incentivamos 

o fracionamento da alimentação, isto é, ter 4-6 

refeições ao dia, sendo que o intervalo entre as 

refeições não deve ultrapassar 4 horas.

Outro ponto muito importante é comer sempre 

nas mesmas quantidades, evitando possíveis 

oscilações na glicemia. 

A pirâmide alimentar é um bom exemplo de como 

deve ser a alimentação saudável do portador  

de diabetes.
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Pirâmide Alimentar
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Nela, podemos visualizar melhor qual a quantidade 

de alimentos que deve ser consumida ao longo do 

dia, pois os alimentos estão agrupados de acordo 

com seu valor nutritivo e função.

Iniciamos a pirâmide pela sua base, onde os 

carboidratos, fornecedores de energia, têm maior 

proporção. Deste grupo fazem parte pães, arroz, 

batata, milho, massas, biscoitos e torradas.

No segundo degrau da pirâmide estão os 

alimentos fontes de vitaminas, sais minerais e 

fibras, representados pelas verduras, legumes e 

frutas. Neste degrau, desde que em quantidades 

adequadas, todas as hortaliças e frutas são 

permitidas, incluindo beterraba, cenoura, banana, 

abacate, manga e caqui. Deve-se dar preferência 

à fruta in natura ao invés do suco de frutas, onde 

mais frutas são ingeridas numa mesma porção.

No terceiro degrau estão as proteínas, 

fundamentais para o crescimento de crianças e 

adolescentes e também para a construção de 

nossas células. Aqui se situa o grupo do leite e 

derivados, carnes e feijões. 

No ponto mais alto da pirâmide estão os alimentos 

que devem ser consumidos em menor freqüência e 

quantidade, como os doces, guloseimas e frituras.

Um bom exemplo de como deve ser o prato nas 

principais refeições (almoço e jantar), é:

• Metade dele deve ser preenchido com verduras 

e legumes;

• A outra metade deve ser na proporção de um 

quarto para alimentos que dão energia (arroz 

ou massa ou batata ou pão), e um quarto com 

alimentos que fornecem proteína (feijão, carne 

de boi ou de frango ou de peixe ou ovo);

• Sobremesa: 01 fruta.

Como montar o prato no Almoço e no 
Jantar

Nem sempre há necessidade de alimentos diet 

e light. É importante entendermos a diferença de 

cada produto. Devemos orientar os portadores de 

diabetes que o fato do alimento não conter açúcar 

não é o critério para que haja o consumo excessivo 

do mesmo, e que os produtos diet e/ou light só 

poderão ser utilizados após análise do rótulo.

Fruta

Hortaliça

Carboidratos

Proteína
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DIET

• Alimentos para dietas com restrição de nutrientes 

(carboidratos, gorduras, proteínas e sódio);

• Alimentos para dietas com ingestão controlada de 

alimentos (para controle de peso ou açúcares).

LIGHT

Alimento com redução de pelo menos 

25% em determinado nutriente ou caloria 

comparado com o alimento convencional.

NÃO PODEM SER INGERIDOS À VONTADE

Todos os adoçantes (aspartame, ciclamato 

de sódio e sacarina, acessulfame-K, stevia e 

sucralose) podem ser utilizados como substitutos 

do açúcar comum, sendo que indivíduos 

hipertensos ou com problemas renais devem evitar 

os adoçantes com sacarina e ciclamato de sódio.

A escolha do melhor adoçante leva em 

consideração paladar, sensibilidade e preferência, 

salientando que quanto mais se coloca, mais 

amargo fica o alimento.

Dependendo do tipo de terapia em que este 

indivíduo está inserido, existe a possibilidade de 

uma flexibilidade maior da terapia nutricional (como 

exemplo o uso de insulina regular ou ultra-rápida).

Por fim, destacamos que, além da individualização 

do plano alimentar, a monitorização da glicemia 

é um item indispensável no tratamento nutricional 

de Diabetes.

5. Redução do consumo de bebida alcoólica

Indivíduos abstêmios não devem ser induzidos a 

beber. Para os consumidores de álcool, a ingestão 

de bebida alcoólica deve ser limitada a:

•  30g álcool/dia para homens e 15g/dia para 

mulheres e homens de baixo peso.

Isto corresponde:

• 1 garrafa de cerveja (5% de álcool, 600ml)

• 2 taças de vinho (12% de álcool, 250ml)

• 1 dose uísque, vodca, aguardente (42% de 

álcool, 60 ml)

Manual para Auxiliares de Enfermagem Assistência ao Portador de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus

Fonte: ANVISA
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Aos pacientes que não conseguem se enquadrar 

nesses limites de consumo, sugere-se o abandono 

de bebidas alcoólicas através de grupos de apoio.

COMO IDENTIFICAR AS FASES DO FUMANTE

SIM NÃOPergunta: você fuma?

Mostre sua preocupação com o hábito de fumar.
Falar sobre o mal que o cigarro causa à saúde.

Gostaria de parar nos próximos seis meses?

Não Sim

Já fumou alguma vez?

Quando parou de fumar?

Menos de 
6 meses

Mais de 6 
meses

Pré-contemplação
Objetivo: ajudar o 
paciente para que 
comece a pensar e 
parar de fumar.

Contemplação
Objetivo: reforçar a 
decisão de parar de 
fumar em um futuro 
próximo.

Preparação/Ação
Obejtivo: ajudar o paciente 
a estar pronto a parar de 
fumar e usar as ferramentas 
necessárias para isso.

Manutenção
Objetivo: ajudar o 
paciente a se mostrar 
abstinente e se 
recuperar das recaídas.

Não. Neste caso, escreva em local visível. Pensa em parar no próximo mês?

Fonte: Abordagem e tratamento do fumante – Brasil – Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer – INCA – 2001.

6. Abandono do tabagismo

Os fumantes devem ser repetidamente 

estimulados a abandonar esse hábito por meio 

de aconselhamento e medidas terapêuticas 

específicas para suporte.

Coordenação da Atenção Básica - SMS - PMSP
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Técnicas de Enfermagem

1. Aferição do Peso

A antropometria não deve ser entendida como uma 

simples ação de pesar e medir, mas, sobretudo, 

como uma atitude de vigilância. Isso significa ter um 

olhar atento para o estado nutricional, permitindo 

uma ação precoce quando constatada alguma 

alteração. 

Existem dois tipos de versões para a balança 

plataforma: eletrônica e mecânica (sendo a segunda 

a mais utilizada em serviços de saúde).

A balança mecânica é composta de: cursor maior, 

cursor menor, fiel, agulha do braço, calibrador e 

plataforma da balança.

A balança deve estar apoiada sobre uma superfície 

plana, lisa e firme, afastada da parede e travada.

Para Calibragem da Balança Mecânica

1° Passo

Destravar a balança.

2° Passo

Verificar se a balança está calibrada (a agulha 

do braço e o fiel devem estar na mesma linha 

horizontal). Caso contrário, calibrá-la girando 

lentamente o calibrador.

3° Passo

Até que a agulha do braço e o fiel estejam nivelados.

37
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4° Passo

Após o calibramento da balança, ela deve ser 

travada e só então a criança/adulto subirá na 

plataforma para ser pesado.

Para Aferir o Peso em Adultos

1° Passo

Posicionar o 

adulto de costas 

para a balança e 

descalço, com o 

mínimo de roupa 

possível, no centro 

do equipamento, 

ereto, com os pés 

juntos e os braços 

estendidos ao 

longo do corpo. 

Mantê-lo parado 

nessa posição.

2° Passo

Destravar a 

balança.

3° Passo

Mover os cursores sobre a escala numérica: 

primeiro o maior para os quilos.

4° Passo

Depois o cursor menor para os gramas.
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5° Passo

Até que a agulha do braço e o fiel estejam nivelados.

6° Passo

Travar a balança, evitando, assim que sua mola 

desgaste, assegurando o bom funcionamento do 

equipamento.

7° Passo

Realizar a leitura de frente para o equipamento, a 

fim de visualizar melhor os valores apontados pelos 

cursores.

8° Passo - Anotar o peso no prontuário.

9° Passo - Retirar o adulto.

10° Passo - Retornar os cursores ao zero na escala 

numérica.

2. Aperição da Estatura em Adultos

O Antropômetro vertical é o equipamento utilizado 

para aferir a estatura de adultos. Ele é composto 

de uma parte móvel, escala numérica e ponto para 

leitura da medida.

É importante que o antropômetro esteja fixado 

numa parede lisa e sem rodapé. Também deve ser 

posicionado em uma distância correta do chão, de 

modo a garantir uma leitura fidedigna da estatura.

Podemos encontrar também o antropômetro 

vertical fixo à balança mecânica, que deverá estar 

apoiada sobre uma superfície plana, lisa, firme e 

afastada da parede.
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Posicionar o adulto descalço no centro do 

equipamento, com a cabeça livre de adereços. Ele 

deve se manter:

1° Passo

De pé, ereto, com os 

braços estendidos 

ao longo do corpo 

e a cabeça erguida, 

olhando para um 

ponto fixo na altura 

dos olhos.

2° Passo

Os calcanhares, 

ombros e nádegas 

em contato com 

o antropômetro/

parede.

3° Passo

Os ossos internos 

dos calcanhares 

devem se tocar, 

bem como a parte 

interna de ambos 

os joelhos. Os pés 

unidos mostram 

um ângulo reto 

com as pernas.

4° Passo

Abaixar a parte móvel do equipamento, fixando-

a contra a cabeça com pressão suficiente para 

comprimir o cabelo. Retirar o adulto quando tiver 

certeza de que ele não se moveu.
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5° Passo

Realizar a leitura da estatura sem soltar a parte 

móvel do equipamento.

Anotar o resultado no prontuário.

Fonte: Antropometria: Como pesar e medir – Secretaria da 
Atenção Básica. Ministério da Saúde, 2002.

3. Mensuração da Circunferência 
Abdominal

A circunferência abdominal é um método simples 

e representativo de medir a gordura acumulada no 

abdômen. Essa gordura representa um fator de 

risco para as doenças cardiovasculares. A medição 

deve ser realizada com o abdômen relaxado na 

altura do umbigo (01 cm abaixo). 

Classificação Mulher Homem

Circunferência  Até 88 cm  Até 102 cm
abdominal

4. Cálculo do Índice de Massa 
Corporal

O Índice de Massa Corporal (IMC) é reconhecido 

como padrão internacional para avaliar o grau de 

obesidade. O IMC é calculado dividindo o peso 

(em kg) pela altura (em m) ao quadrado. 

 Peso 
IMC =                      
 (Altura X Altura)

Ex. de como calcular o Índice de Massa Corporal 

(IMC): 

                     80kg
IMC=   = 24,69 (Normal)
 1.80m x 1.80m 

Medição de contorno
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Classificação do IMC (kg/m2)

Categoria   IMC 

Abaixo do peso  Abaixo de 18,5

Peso normal  18,5 - 24,9

Sobrepeso  25,0 - 29,9

Obesidade Grau I 30,0 - 34,9

Obesidade Grau II 35,0 - 39,9

Obesidade Grau III 40,0 e acima

5. Técnica para Aferição de Pressão 
Arterial Sistêmica

1.  Explicar o procedimento ao paciente, orientar 

que não fale e deixar que descanse por 5 

a 10 minutos em ambiente calmo e com 

temperatura agradável. Promover relaxamento 

para atenuar o efeito do avental branco.

2.  Certificar-se de que o paciente não está 

com a bexiga cheia; não praticou exercícios 

físicos de 60 a 90 minutos antes; não ingeriu 

bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou 

até 30 minutos antes; e não está com as 

pernas cruzadas.

3.  Utilizar manguito de tamanho adequado ao 

braço do paciente, cerca de 2 a 3 cm acima 

da fossa antecubital, centralizando a bolsa de 

borracha sobre a artéria braquial. A largura 

da bolsa de borracha deve corresponder 

a 40% da circunferência do braço e o seu 

comprimento deve envolver pelo menos 80% 

do mesmo.

4.  Manter o braço do paciente na altura do coração, 

livre de roupas, com a palma da mão voltada 

para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.

5.  Posicionar os olhos no mesmo nível da coluna 

de mercúrio ou do mostrador do manômetro 

aneróide.

6.  Palpar o pulso radial e inflar o manguito até 

seu desaparecimento, para a estimativa 

do nível da pressão sistólica. Desinflar 

rapidamente e aguardar um minuto antes de 

inflar novamente.

7.  Posicionar a campânula do estetoscópio 

suavemente sobre a artéria braquial na fossa 

antecubital, evitando compressão excessiva.

8.  Inflar rapidamente, de 10 em 10 mmHg, até 

ultrapassar, de 20 a 30 mmHg, o nível estimado 

da pressão sistólica. Proceder a deflação, com 

velocidade constante inicial de 2 a 4 mmHg 

por segundo. Após identificação do som 

que determina a pressão sistólica, aumentar 

a velocidade para 5 a 6 mmHg para evitar 

congestão venosa e desconforto para o paciente.
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9.  Determinar a pressão sistólica no momento 

do aparecimento do primeiro som (fase I 

de Korotkoff), seguido de batidas regulares 

que se intensificam com o aumento da 

velocidade de deflação. Determinar a pressão 

diastólica no desaparecimento do som (fase 

V de Korotkoff). Auscultar cerca de 20 a 30 

mmHg abaixo do último som para confirmar 

seu desaparecimento e depois proceder 

à deflação rápida e completa. Quando os 

batimentos persistirem até o nível zero, 

determinar a pressão diastólica no abafamento 

dos sons (fase IV de Korotkoff), anotar valores 

da sistólica/diastólica/zero.

10.  Registrar os valores das pressões sistólica e 

diastólica complementando com a posição do 

paciente, o tamanho do manguito e o braço 

em que foi feita a medida. Não arredondar 

os valores de pressão arterial para dígitos 

terminados em zero ou cinco.

11.  Esperar 1 a 2 minutos antes de realizar novas 

medidas.

12.  O paciente deve ser informado sobre os 

valores obtidos da pressão arterial e a possível 

necessidade de acompanhamento.

Fonte: IV DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL. 2002.

6. Coleta de Glicemia Capilar

1.  Preparar o material para a coleta;

2. Lavar as mãos com água e sabão;

3. Calçar as luvas de Procedimentos;

4. Deixar o braço pendente ao longo do corpo por 

30 segundos;

5. Pressione o dedo da base para a ponta;

6. Fazer assepsia com algodão e álcool 70% 

na face lateral da ponta do dedo, sempre 

observando com cuidado a secagem do local;

7. Puncionar a face lateral da ponta do dedo com 

lanceta ou agulha esterilizadas;

8. Com o dedo puncionado voltado para baixo, 

preencher com a gota de sangue toda a área 

da fita;

9. Ler o resultado e anotar em prontuário.

Obs.: Ver manual de Risco Biológico - SMS

protocolo_ha_dm2.indd   43protocolo_ha_dm2.indd   43 13/3/2007   15:59:0913/3/2007   15:59:09



44

Manual para Auxiliares de Enfermagem Assistência ao Portador de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus

Coordenação da Atenção Básica - SMS - PMSP

7. Preparo da Insulina 

• Lavar e secar bem as mãos; 

• Rolar suavemente o frasco de insulina para 

homogeneizar a suspensão de insulina NPH 

com movimentos interpalmares suaves, 

tomando-se o cuidado de não agitar o frasco 

vigorosamente; 

• Retirar a tampa. Proceder à desinfecção da 

borracha do frasco de insulina com algodão 

embebido em álcool 70%. Esperar secar para 

introduzir a agulha;

• Pegue a seringa e puxe o êmbolo, aspirando ar 

até a sua extremidade de borracha alinhar-se 

com a marca da escala que indica a quantidade 

de insulina prescrita pelo médico, tomando-se o 

cuidado de não tocar a parte interna do êmbolo. 

Mantenha a agulha com o protetor; 

• Retire o protetor da agulha e injete o ar no frasco, 

pressionando o êmbolo até o seu final. Para sua 

segurança mantenha o frasco de insulina apoiado 

em uma mesa ou balcão nesta fase;

protocolo_ha_dm2.indd   44protocolo_ha_dm2.indd   44 13/3/2007   15:59:1113/3/2007   15:59:11



45

Coordenação da Atenção Básica - SMS - PMSP

• Pegue o frasco sem retirar a agulha e vire-o de 

cabeça para baixo. Puxe o êmbolo lentamente 

e aspire a insulina até a marca da escala, que 

indica a quantidade de insulina a ser aplicada; 

• Verifique se há bolhas de ar na seringa. Se 

houver, elimine-as batendo levemente com o 

dedo na parte onde elas se encontram. Quando 

as bolhas atingirem o bico da seringa, empurre 

o êmbolo para que elas voltem ao frasco de 

insulina. Repita o procedimento até que as 

bolhas desapareçam, pois onde há bolhas de 

ar, não há a insulina devida;

• Inverta o frasco de insulina e retire lentamente a 

agulha prevenindo desperdícios. Se a aplicação 

não for imediata, recoloque o protetor da agulha 

para prevenir contaminação.

Fonte: Diabetes sem medo – BD.

7.1. Preparo da injeção com duas insulinas

A técnica de mistura deve ser realizada 

respeitando-se os mesmos princípios assépticos 

já descritos anteriormente. Entretanto, para 

proceder a associação sem prejuízo ao conteúdo 

dos frascos de insulina, os seguintes passos 

devem ser seguidos:
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• Pegue a seringa e puxe o êmbolo para aspirar 

o ar até a marca da escala que indica a 

quantidade de insulina NPH prescrita;

• Injete o ar dentro do frasco de insulina NPH e, 

em seguida, retire a agulha sem aspirar insulina;

• Pegue a mesma seringa e puxe o êmbolo até 

a marca da escala que indica a quantidade 

prescrita de insulina R;

• Injete o ar no frasco de insulina R e não retire   

a agulha; 

Mistura de NPH+R

• Siga as primeiras três orientações anteriores;

• Limpe as tampas dos dois frascos com álcool e 

espere secar;
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• Vire o frasco de cabeça para baixo e puxe o 

êmbolo lentamente até a marca da escala que 

indica a quantidade de insulina R prescrita;

• Retorne o frasco para a posição inicial e retire a 

agulha lentamente;

• Volte para o frasco de insulina NPH e vire-o de 

cabeça para baixo. Introduza a agulha no frasco 

segurando no corpo da seringa com cuidado 

para não perder a insulina R que já está na 

seringa.Puxe o êmbolo e aspire lentamente a 

quantidade prescrita de insulina NPH; 

Fonte: Diabetes sem medo - BD

• Essa mistura pode ser usada imediatamente ou 

armazenada por até 30 dias para uso futuro; 

•  Observe se a quantidade de insulina preparada 

na seringa corresponde à soma das doses 

prescritas das insulinas NPH e R. Em caso 

de erro, em qualquer momento do preparo 

despreze tudo e recomece desde o início.
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7.2. Mistura de NPH+Ultra-Rápida

• O procedimento de mistura das insulinas NPH e 

Ultra-rápida deve ser realizado da mesma forma 

descrita acima;

• Essa mistura deve ser usada imediatamente. 

  Introduzir ar nos dois frascos, na quantidade 

correspondente à dose de insulina a ser retirada 

daquele frasco. 

•  Retirar em primeiro lugar a insulina límpida e 

incolor (Rápida ou Ultra-Rápida);

  Aspirar a NPH, até a marca correspondente à 

soma das duas doses de insulina. 

Quando a opção terapêutica para 

o paciente for o uso de mistura de 

duas insulinas em uma ou mais 

das aplicações diárias, a seringa 

adequada é aquela que possui a 

agulha acoplada (não removível), 

pois não apresenta o espaço morto 

no gargalo e, portanto, garante que 

as doses fiquem corretas. 

IMPORTANTE: 

8. Administração da Insulina

8.1.  Tamanho de Agulha & Prega

SEM PREGA

COM PREGA

Prega Cutânea: Faça a prega cutânea 

pressionando, entre os dedos polegar e indicador, 

uma camada de pele e de gordura de mais ou 

menos 5 cm.
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Após fazer antissepsia do local, faça a prega 

cutânea, introduza a agulha e injete a insulina. 

Aguarde cinco segundos ainda com a agulha na 

pele para garantir que toda a insulina preparada foi 

aplicada. Retire a agulha suavemente.

8.2. Locais de Aplicação de Insulina

8.3. Rodízio das Regiões de Aplicação de 

Insulina

• O rodízio nos locais de aplicação é necessário 

para a prevenção de lipodistrofia (hipo ou hiper); 

• A absorção da insulina nas áreas com 

lipodistrofia é lenta ou irregular;

•  A velocidade de absorção é maior no abdômen 

seguido dos braços, coxas e nádegas. É 

recomendável esgotar as possibilidades de 

punções numa mesma região distanciando-as 

em aproximadamente 2 cm entre uma e outra.

REGIÃO ABDOMINAL

MEDIANA DA FACE 
ANTERIOR DA COXA

FACE POSTERIOR 
DO BRAÇO

GLÚTEO QUADRANTE 
SUPERIOR EXTERNO
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O rodízio a cada aplicação causa uma 

variabilidade muito grande na absorção da 

insulina, dificultando o controle glicêmico, sendo 

assim desaconselhável. Para a seleção do local 

de aplicação, o tempo de absorção para as 

diferentes regiões deve sempre ser levado em 

conta. Os exercícios podem aumentar a velocidade 

de absorção da insulina pelo aumento do fluxo 

sangüíneo na tela subcutânea da região exercitada 

enquanto as áreas com lipodistrofia provocam 

redução e irregularidades de absorção.

Como exemplo, para quem realiza múltiplas 

aplicações diárias, é possível estabelecer que as 

insulinas do pré-café sejam feitas no braço; as 

do pré-almoço no abdômen; as do pré jantar, nas 

coxas; e as de antes de deitar, nos glúteos.

No sentido de garantir a efetividade da 

insulinoterapia, é recomendável que os pacientes 

discutam com a equipe a melhor opção possível 

de rodízio, assim como a melhor opção para 

intervenções adequadas, visando preservar a 

integridade cutânea.

ATENÇÃO: Insulina é incompatível com os seguintes princípios ativos: aminofilina, fenitoína, 

fenobarbital e pentobarbital. 

Evite os mesmos horários de administração.

Adrenalina, anticoncepcional oral, corticosteróide (ex.: Merticonten), diltiazem 

(ex.: Cardizem), diurético tiazidico (ex.: Clorana) e hormônio tireoidiano – podem 

diminuir o efeito hipoglicemiante da insulina.
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8.4. Incentivando a Autoaplicação

BRAÇO

ABDÔMEN

COXA

GLÚTEO

- Locais para a autoaplicação
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8.5. Armazenamento de Insulina

De acordo com a recomendação do fabricante 

das insulinas, os frascos fechados devem ser 

armazenados em geladeira (2 a 8 graus), fora da 

embalagem térmica, na gaveta dos legumes ou na 

primeira prateleira mais próxima desta. A porta do 

refrigerador é uma opção inadequada uma vez que 

existe maior variação de temperatura e mobilidade 

do frasco a cada abertura da porta.

O prazo de expiração é de dois anos, devendo 

apresentar neste período ótima estabilidade se 

observadas as recomendações acima .

O frasco aberto poderá ser mantido em 

refrigeração (2 a 8 graus), ou em temperatura 

ambiente entre 15 e 30 graus. Em ambas as 

condições, o conteúdo deverá ser utilizado por 

30 dias. Observa-se ainda que na primeira opção 

o frasco deverá ser retirado da geladeira de 10 a 

20 minutos antes da aplicação para garantir um 

melhor conforto reduzindo irritação no local, pois 

insulina gelada causa dor aos pacientes.

O refil aberto deverá permanecer na caneta e 

também terá a validade por 30 dias e não poderá 

ser guardado em refrigeração, pois danificará   

o instrumento. 

8.5.1. Armazenamento de Seringas Preparadas

Quando a prescrição é de insulina NPH e/ou pré 

mistura de NPH + R, existe a possibilidade de 

preparo antecipado na seringa e, nesta situação, 

devemos observar a recomendação de mantê-

las refrigeradas na posição horizontal ou com a 

agulha voltada para cima, devendo ser utilizadas 

no prazo máximo de 30 dias. Dessa forma não 

ocorrerá obstrução causada pelas partículas 

em suspensão. Antes da aplicação deve-se 

homogeneizar a solução.

Em qualquer outra preparação não se pode utilizar 

tal procedimento. 

9. Transporte de Insulinas

O transporte de insulina obedece às 

recomendações do fabricante:

Transporte de curta duração (diário ou até  

24h) – deverá ser realizado em embalagem 

comum respeitando-se os cuidados com luz solar 

direta e portar sempre como bagagem de mão. 

Nunca deixar em porta-luvas, painel, bagageiro  

de carro ou ônibus; no avião deverá ser colocado 

embaixo do banco.
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Transporte comercial – embalagem térmica (caixa 

de isopor) com gelo reciclável contendo um 

isolante (papelão ou placa de isopor) separando-o 

da insulina, que deverá estar envolvida em saco 

plástico a fim de evitar o congelamento do produto, 

o que motivaria a sua inutilização.

10. Técnicas de Trabalho com Grupo

A educação das pessoas portadoras de doenças 

crônicas tem como finalidade influenciar na 

mudança de comportamento das mesmas, além de 

estimular a manutenção de bons hábitos de vida. 

O grupo não deve ser um mero ajuntamento de 

pessoas. Os participantes devem relacionar-se uns 

com os outros, geralmente em torno de tarefas e 

objetivos comuns do grupo.

Os grupos educativos para portadores de doença 

crônica têm como objetivos:

•  Auxiliar a entender, conhecer e aceitar melhor a 

sua doença;

• Conhecer e reconhecer comportamentos  

de risco;

• Orientar sobre a importância do tratamento;

•  Esclarecer quais as formas de prevenção  

de complicações;

•  Estimular a adoção e manutenção de padrões 

de vida sadios;

• Orientar o uso de forma responsável dos 

serviços de saúde à sua disposição;

•  Auxiliar na tomada de suas próprias decisões 

quanto ao cuidado com sua saúde.

Realizar um grupo educativo não é uma tarefa fácil, 

pois são inúmeros os fatores que influenciam o 

comportamento e que determinam as mudanças 

necessárias para o controle efetivo da doença. 

Entre eles, temos as fases nas quais o cliente pode 

encontrar-se, o que pode dificultar ainda mais a 

transmissão do conhecimento que possa produzir 

transformações. 

No início da doença, o cliente pode encontrar-se 

na fase de Negação, que é uma forma saudável de 

lidar com eventos desagradáveis. Neste momento 

ocorre a busca por vários médicos na esperança 

de constatar algum engano no diagnóstico. A frase 

mais comum neste período é: “Isto não pode estar 

acontecendo comigo“.

A negação, depois de uma notícia dolorosa, é um 

”período necessário“ para que a pessoa possa se 

recuperar, mobilizando medidas menos radicais 

e substituindo-as por uma aceitação parcial. 

Nesse período é difícil a intervenção educativa, 

pois o cliente está negando a própria doença, não 
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estando “aberto” para nenhum tipo de informação 

sobre algo que não lhe diz respeito.

A fase de Revolta e Raiva costuma ser de especial 

dificuldade tanto para a família do portador 

de doença crônica quanto para a equipe que 

o assiste, uma vez que todos acabam sendo 

inundados pelas explosões de raiva. 

Nesse momento a pergunta “Por que eu?” vem 

acompanhada por sentimentos de raiva, revolta, 

inveja e ressentimento. É necessário que não 

assumamos esta raiva em termos pessoais, pois 

nada ou pouco está relacionada conosco e, 

reagindo a estas explosões, estaremos reforçando 

uma atitude cada vez mais hostil. É importante 

aprendermos a ouvi-lo, suportando sua revolta ou 

raiva irracional, podendo compreender o alívio que 

proporciona a exteriorização desses sentimentos.

A próxima fase é a da Barganha, que configura 

uma tentativa de adiamento para a difícil situação 

do diagnóstico, na qual tenta-se encontrar uma 

forma de fazer a condição crônica desaparecer. 

Nela se tenta um acordo para um final feliz, é a 

fase da busca por chás milagrosos, benzedeiras, 

simpatias, promessas etc.

Não se obtendo resultado satisfatório com a 

barganha, surge o sentimento de depressão. Esse 

sentimento inclui a perda dos hábitos de vida 

anteriores ao diagnóstico, o medo do tratamento e 

das mudanças de padrão de qualidade de vida, e 

o temor pelo futuro.

Esse quadro de depressão irá se modificar à 

medida que o portador ou seu familiar puder 

administrar sua raiva e suas perdas. Assim, poderá 

contar com ajuda da equipe e com o apoio da 

família, começando a lidar de forma real com 

sua doença, começando aceitá-la e aderindo 

gradualmente ao tratamento.

Este período é conhecido como fase da Aceitação, 

e é a mais importante no desenvolvimento de 

grupos educativos, uma vez que o portador adere 

mais facilmente às informações fornecidas durante 

a realização dos encontros do grupo.

As diversas fases que surgem no enfrentamento 

da descoberta de uma disfunção crônica, seja 

ela hipertensão, diabetes, ou qualquer outra, não 

seguem uma ordem pré-estabelecida, podendo 

ter duração variável, substituição ou interação das 

fases descritas acima, ou seja, não obedece a uma 

simples ordem de causa e efeito: ela é o resultado 

de ações e reações da pessoa em seu meio social, 

em relação ao seu passado, presente e futuro. 

Portanto, devemos estar atentos ao modo como 

o cliente e seus familiares sentem, enfrentam e 

interpretam a doença e o tratamento.
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10.1. Regras de “Ouro” para a Realização de 

Grupos Educativos

Os grupos podem ser compostos em números 

de 5 até 20 pessoas, podendo ser constituído de 

acordo com:

•  O tipo da patologia: hipertensão, diabetes ou 

ambas;

•    A idade: crianças, adolescentes, adultos e 

idosos;

•   Pé diabético;

•  Cuidados e uso de insulina;

•    Obesidade;

•  Alimentação adequada para hipertensos e 

diabéticos;

•  Os profissionais de saúde não devem adotar 

posturas paternalistas nem autoritárias; 

•   É importante evitar falar somente sobre a 

doença e o excesso de termos técnicos; 

•   Deve-se valorizar o que o grupo quer saber;

•   É muito importante a formação de vínculo 

entre os participantes, portanto a equipe que 

inicia um trabalho precisa estar integrada. 

Se em cada reunião vem um profissional 

diferente, dificilmente o grupo cria um clima de 

relaxamento e integração; 

•  Um espaço importante de planejamento, 

discussão e avaliação é a reunião de equipe;

•  Devem ser abordados temas positivos 

como qualidade de vida, atividades de lazer, 

caminhadas, passeios, uma dieta que seja ao 

mesmo tempo saudável, acessível e gostosa;

•   Ao iniciar um grupo é necessário firmar um 

contrato, ou seja, definir a duração, tanto dos 

encontros quanto do processo. É importante 

acordar as REGRAS DO GRUPO: faltas, atrasos 

e sigilo;

•   Ao encerrar o grupo é sempre bom terminar 

com alguma proposta prática, seja de alguma 

atividade de lazer, seja de experimentar alguma 

sugestão que algum membro do grupo trouxe. 

SEMPRE QUE POSSÍVEL, PERGUNTAR 

NO FINAL DA REUNIÃO OU DE ALGUMAS 

REUNIÕES O QUE O GRUPO ACHOU DE 

POSITIVO E NEGATIVO no (s) encontro(s);

•  Iniciar sempre o trabalho utilizando técnicas 

(jogos) de aquecimento que sirvam para 

descontrair e preparar o grupo pra o trabalho 

com o tema do dia;

•  Evitar, sempre que possível, o modelo de aulas 

expositivas, (pessoas adultas têm seu universo 

já amadurecido com vivências e conceitos 

bem particulares sobre sua saúde e seu modo 

de adoecer);
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•  Observar sempre se existem no grupo 

pessoas analfabetas ou com dificuldade para 

ler, escrever, ouvir etc., criando no próprio 

grupo redes de ajuda. Isso reforça laços de 

solidariedade;

•  Evitar rigidez, é importante ter sensibilidade 

para demandas do grupo;

•  Caso surja alguma pergunta sobre um assunto 

que o coordenador do grupo não domine, não 

se sentir constrangido em não responder: anote 

e traga a resposta no próximo encontro;

• O fechamento do grupo deve ser realizado 

nomeando os temas abordados e resumindo-

os, tentando citar os exemplos dados pelos 

pacientes, além de dificuldades e soluções 

apresentadas pelo grupo, eventualmente dando 

sugestões, sempre chamando-os pelo nome;

•  Pode ser realizada uma dinâmica para 

encerramento.

10.1.1. Sugestões de Dinâmicas de Aquecimento

BALÕES COLORIDOS

Objetivo: Propiciar um primeiro contato e 

entrosamento entre os participantes.

Instrução: Distribua uma bexiga vazia e um pedaço 

pequeno de papel em branco. Após isso, o monitor 

deve dar o sinal de parada e, neste momento, 

cada um deve pegar uma bexiga (a que estiver a 

sua frente) e estourar. Cada participante deve ler 

o papel que estava na bexiga, procurar a pessoa 

que o escreveu e se apresentar a ela.  No caso de 

haver participante que não saiba escrever pode-se 

usar outros artifícios (como uma gravura cortada ao 

meio etc.).

Encerramento: Sempre ao encerrar a dinâmica será 

necessária uma discussão sobre a mesma: 

Quais as dificuldades encontradas para localizar a 

outra pessoa?

Que tipo de características pessoais são mais 

fáceis de identificar?

Qual(is) a(s) tarefa(s) mais fácil(eis) de executar?

Que relações podem ser feitas entre a dinâmica e o 

tema a ser abordado neste dia?

O BINGO

Técnica de domínio público

Objetivos:

• Estimular a descontração e a comunicação 

entre os participantes;

• Identificar as percepções e/ou conhecimentos 

em relação a determinado assunto;
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• Resgatar e reforçar conceitos discutidos 

anteriormente;

• Avaliar os conhecimentos aprendidos;

• Introduzir uma discussão sobre um tema para 

posterior sistematização.

Números de Participantes: A ser definido.

Duração: De 30 a 40 minutos.

Materiais Necessários:

• Cartela de papel sulfite, semelhante às cartelas 

de bingo, com as questões colocadas nos 

quadros do bingo;

• Caneta ou lápis;

• Prêmios (chocolates, canetas ou qualquer 

“lembrancinha”).

Preparo da Técnica:

• Preparar as cartelas de bingo com questões 

referentes ao tema a ser discutido. Perguntas 

variadas que podem ser relacionadas ou até 

mesmo de assuntos atuais;

• Escolher três prêmios para os primeiros 

colocados;

• Preparar lápis ou canetas para os participantes.

Desenvolvimento da Técnica: O facilitador deverá 

orientar os participantes quanto ao objetivo da 

técnica, informando que deverão fazer perguntas 

contidas na cartela de bingo, uma para cada 

pessoa, e nunca perguntar mais de uma questão 

para a mesma pessoa. Caso o entrevistado não 

saiba a resposta, a pergunta deverá ser feita para 

outra pessoa. O nome de quem respondeu à 

questão deverá ser anotado sob a pergunta no 

quadro da questão. O facilitador determina um 

tempo máximo e orienta que quem complementar 

o preenchimento em 1º lugar deverá gritar “bingo!”.

Convidar os participantes a ocuparem os lugares, 

em círculo. A(s) cartela(s) do(s) vencedor(s) 

deve(m) ser recolhida(s) e conferida(s). Cada 

questão da cartela premiada será respondida pela 

pessoa que assinou na cartela. Como a cartela 

tem questões lúcidas e referentes ao assunto a ser 

estudado, cada resposta dada deve ser remetida 

aos demais participantes para que a resposta 

seja complementada ou confirmada. O facilitador 

abstrai os subsídios e os utiliza na sistematização.
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1. Vínculo

• Elo

• Ligar-se moralmente

• Compromisso

• Relacionamento

• Responsabilização

VÍNCULO

1.1. Vínculo na Assistência ao Portador de 

Hipertensão e/ou Diabetes

O vínculo na atenção à saúde pode ser definido 

como uma forma de relacionamento que pressupõe 

um elo entre o profissional e o usuário, uma relação 

de confiança e mútua responsabilização.

O vínculo entre o auxiliar de enfermagem e os 

pacientes portadores de hipertensão e diabetes 

amplia a eficácia das ações de saúde e fornece 

a adesão do usuário na elaboração de um plano 

de enfrentamento que inclui ações de promoção, 

prevenção e tratamento dos agravos que o 

acometem.

Para a construção de vínculos são necessários 

requisitos como respeito mútuo e postura 

acolhedora, que levam em conta a história de vida 

dos usuários, seus hábitos e seus valores.

2. Comunicação

• Transmissão e recepção de mensagem;

• Via de acesso;

• Tomar conhecimento;

• Relacionar-se com.

A Comunicação em saúde é condição fundamental 

para a execução dos trabalhos.

Comunicar-se quer dizer estabelecer uma via de 

acesso entre dois interlocutores, neste caso entre 

o AE e o usuário, que permita o relacionamento 

entre as partes envolvidas para tornar conhecido um 

determinado assunto, problema, dúvida etc.

São ferramentas da comunicação a expressão clara, 

a linguagem adequada sem estereótipos como, por 

exemplo: tio, vozinha, mãezinha etc.

59
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Vale ressaltar a importância da comunicação 

não verbal no esforço por estabelecer este canal 

entre profissional e usuário. A comunicação não 

verbal significa o modo como olhamos, nossa 

postura física. Por exemplo, se digo a alguém que 

pode contar comigo, mas estou com os braços 

cruzados, minha atitude física não está traduzindo 

o meu discurso.

Todas as formas de comunicação devem ser 

consideradas no esforço de estabelecer um 

relacionamento de troca de conhecimentos.

Com relação aos portadores de Hipertensão e 

Diabetes, uma comunicação adequada será aquela 

que permitirá ouvir as dificuldades na adesão ao 

tratamento, orientar o uso correto da medicação, 

os hábitos de vida saudável, a prevenção de 

complicações, entre outros.

3. Trabalho em Equipe

A importância do compartilhamento das informações 

com os outros profissionais da equipe, aumenta a 

abordagem integral e resolutiva, proporcionando 

mudanças na organização do trabalho e na atuação 

profissional.

O trabalho em equipe viabiliza a interação entre os 

agentes envolvidos, com a busca do entendimento 

e do reconhecimento recíproco de saberes e da 

autonomia técnica.

Os saberes individuais levam as bases distintas de 

julgamentos e de tomada de decisões quanto a 

assistência ou cuidados a se prestar.
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SEÇÃO IV - SABER SER 04
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1. Desenvolvendo Atitudes Específicas 
ao Cuidar do Portador de Condições 
Crônicas

A assistência ao portador de condições crônicas 

(especialmente hipertensos e diabéticos) requer 

dos profissionais de saúde um olhar diferenciado, 

que atenda às características específicas desses 

pacientes que se diferenciam dos demais 

usuários da Rede Básica de Saúde. Por exemplo, 

o paciente hipertenso ou diabético, por ter uma 

condição crônica, precisa ter um acompanhamento 

prolongado do seu tratamento, necessita mudar 

ou adquirir novos hábitos de vida como fazer 

caminhadas e diminuir o consumo de gorduras. 

Principalmente, o paciente precisa ser capaz de 

tomar decisões a respeito da sua doença, por 

exemplo como reconhecer a hipoglicemia e saber 

o que fazer nesses casos. 

Atender o paciente com hipertensão ou diabetes 

não significa apenas verificar pressão, medir 

glicemia capilar, encaminhar para consulta médica 

ou de enfermagem. Requer muito mais que isso, 

exige do Auxiliar de Enfermagem um vínculo com 

o paciente e uma atitude de co-responsabilização 

com a condução do seu tratamento e, 

conseqüentemente, com a sua condição de saúde.

Nesse sentido, esse texto se propõe a contribuir 

com uma reflexão sobre as atitudes que devem ser 

estimuladas na equipe de saúde e, em especial, no 

Auxiliar de Enfermagem ao desenvolver o cuidado 

ao paciente crônico.

2. Atitudes

2.1. Acolhimento

• Disponibilidade para receber o pedido do 

usuário e realizar a escuta de sua queixa, 

buscando compreender o problema 

apresentado. 

• Procurar não enxergar apenas a doença que o 

usuário apresenta, mas perceber o indivíduo, 

o contexto em que ele vive. Assim, amplia-

se a possibilidade de estabelecer um vínculo 

de confiança com o paciente e identificar 

outras necessidades em saúde que ele possa 

apresentar, mesmo que não tenham sido 

explicitadas por ele. 

2.2. Responsabilização pela saúde do 

indivíduo e da comunidade

• Envolver-se com os problemas de saúde da 

pessoa e da comunidade, estabelecendo 

vínculo entre usuário, comunidade e serviço, 

com base na responsabilidade profissional;
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• Identificar os problemas de saúde que o 

paciente apresenta, os recursos de saúde 

disponíveis e realizar as intervenções 

necessárias de acordo com suas competências 

profissionais;

• Procurar reconhecer o melhor momento para 

oferecer orientações quanto a hábitos de vida 

saudáveis, propor participação em grupos da 

Unidade etc. 

Por exemplo: um paciente que procura a Unidade 

porque está com febre ou infecção respiratória, e a 

auxiliar de enfermagem percebe que ele é obeso. 

Na hora da febre ou da dor, pode não ser a melhor 

hora para orientá-lo quanto a dietas, caminhadas e 

riscos para diabetes, mas o auxiliar de enfermagem 

deve estar atento para oferecer uma oportunidade, 

agendar um retorno para realizar uma medida de 

glicemia capilar e orientá-lo sobre hábitos de vida 

saudáveis. 

2.3. Respeito à autonomia do indivíduo

Estar atento para, ao realizar procedimentos no 

paciente como curativos, medidas de PA, dextro, 

aproveitar a ocasião para fornecer explicações, 

buscando ampliar a capacidade de autocuidado 

do paciente. Procurar sempre esclarecer o 

paciente, objetivando melhorar o entendimento que 

ele tem em relação à sua doença e, dessa forma, 

ampliar sua capacidade de enfrentar seu problema 

de saúde e agir sobre sua própria vida.
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Manual para Auxiliares de Enfermagem

Assistência ao Portador de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus

Coordenação da Atenção Básica:

Rua General Jardim, 36 - 8o andar

Tel.: (011) 3218-4045

email: atencaobasica@prefeitura.sp.gov.br

Revisão Final

- Escola Técnica do SUS/CEFOR/SMS

- Coordenação da Atenção Básica
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Anotações
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MANUAL PARA AUXILIARES 
DE ENFERMAGEM 

• SABER CONHECER

• SABER FAZER

• SABER CONVIVER

• SABER SER ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL E DIABETES MELLITUS

Coordenação da Atenção Básica - SMS - PMSP
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