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RESUMO 

As mudanças que têm ocorrido na sociedade ocasionam o 
surgimento de doenças próprias do envelhecimento, sendo 
cada vez mais freqüentes o que causa uma demanda 
crescente por serviços de saúde. A enfermagem deve atuar no 
sentido de ajudar este paciente a autocuidar-se. Objetivou-se 
avaliar clinicamente o idoso portador de Diabetes Mellitus no 
sentido de conhecer os seus requisitos e déficits de 
autocuidado e elaborar diagnósticos de enfermagem 
fundamentado na Teoria do Déficit do Autocuidado de Orem 
em um hospital dia do idoso de Anápolis-GO. Trata-se de 
uma pesquisa de abordagem quantitativa do tipo descritiva 
exploratória com delineamento transversal. Foram 
identificados 31 diagnósticos de enfermagem sendo os mais 
freqüentes: risco de integridade da pele prejudicada, risco de 
quedas, comportamento de saúde propenso a risco, risco de 
infecção, controle ineficaz do regime terapêutico, nutrição 
desequilibrada: mais do que as necessidades corporais, 
percepção sensorial perturbada visual e auditiva, integridade 
da pele prejudicada, conhecimento deficiente, risco de 
constipação, estilo de vida sedentário, volume excessivo de 
líquidos, eliminação urinária prejudicada e intolerância à 
atividade. É relevante estudar idosos e doenças crônicas, suas 
complicações, forma de tratamento e evolução, uma vez que 
oferece bases essenciais para a execução do processo de 
enfermagem, pelo qual se pode planejar e implementar ações 
que visem a manutenção ou melhoria da saúde da pessoa 
idosa. Os resultados encontrados podem ser justificados, 
talvez pela ausência de atuação de enfermagem na unidade. 
Trabalhar os déficits de autocuidado permite o planejamento 
de ações específicas e individualizadas a cada necessidade 
que o idoso apresente.  

 
Palavras-Chave: Idosos, Diabetes Mellitus, Teoria de Enfermagem, 
Autocuidado, Diagnóstico de Enfermagem. 
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1. INTRODUÇÃO  

O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da saúde pública 

contemporânea. Nos países desenvolvidos, o envelhecimento ocorreu associado às 

melhorias nas condições gerais de vida. Já nos países em desenvolvimento esse processo 

acontece de forma rápida, sem tempo para uma reorganização social e da área de saúde 

para adequar e atender às novas demandas emergentes das características do 

envelhecimento. Estima-se que para o ano de 2050 haverá cerca de dois bilhões de pessoas 

com sessenta anos ou mais no mundo, a maioria delas vivendo em países em 

desenvolvimento. No Brasil, estima-se que existam, atualmente cerca de 17,6 milhões de 

idosos (BRASIL, 2006a). 

A população mundial está a caminho do envelhecimento, e o Brasil não está fora 

desta realidade, uma vez que este não acontece de forma uniforme e programada, apesar 

de existirem políticas e alguns estudos sobre a temática. O processo do envelhecimento 

sofre um substancial impacto na área da saúde já que a atenção terciária tem sido mais 

realizada às pessoas idosas (reabilitação da saúde). Em contrapartida, prevenir doenças e 

promover a saúde é menos dispendioso. 

A enfermagem atua tanto no processo de cuidar quanto no de ensinar, 

ressaltando que o “fazer pelo ou para o idoso” não é melhor do que orientá-lo, uma vez 

que a própria senescência está relacionada a limitações. O enfermeiro pode estabelecer 

relações colaborativas, na direção do desenvolvimento de ações de autocuidado, que 

possam ajudar na manutenção das condições de saúde adequadas à vida. 

Aplicar métodos de enfermagem validados e socializados no meio científico 

contribui para melhoria da qualidade da assistência de enfermagem, bem estar do cliente e 

familiares, além de reforçar o conhecimento científico e a credibilidade dessa disciplina no 

âmbito das equipes multiprofissionais de saúde. 

Diante do exposto propôs-se avaliar clinicamente o idoso portador de Diabetes 

Mellitus no sentido de conhecer os seus déficits de autocuidado e, desta maneira, 

contribuir cientificamente para o direcionamento do trabalho da equipe de enfermagem no 

cuidado holístico prestado a este paciente. 



Simone Souza Nascimento, Dayane Furtado de Oliveira,  Ludyane Reis Barbosa, Marina Morato Stival 93 

Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente • Vol. XI, Nº. 12, Ano 2008 • p. 91-106 

2. OBJETIVO  

2.1. Objetivo Geral  

• Realizar julgamento clínico de enfermagem fundamentado na Teoria do Déficit do 

Autocuidado de Orem em idosos portadores de Diabetes Mellitus em um hospital dia de 

idoso da cidade de Anápolis-GO.  

2.2. Objetivos específicos 

• Traçar o perfil sociodemográfico do idoso portador de Diabetes Mellitus 

• Avaliar o idoso portador de Diabetes Mellitus por meio das técnicas de exame físico. 

• Levantar sinais e sintomas do idoso. 

• Determinar os Diagnósticos de Enfermagem segundo a Taxonomia II da North 

American Nursing Diagnosis Association – NANDA 

• Avaliar os potenciais do autocuidado para manutenção e elevação dos níveis de saúde. 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa do tipo descritiva exploratória com 

delineamento transversal. A pesquisa foi realizada em um Hospital-Dia do Idoso que é 

referência na prestação de serviços especializados na reabilitação e reinserção social de 

pacientes com idade acima de 60 anos. 

 Foram selecionados 171 pacientes idosos portadores de Diabetes Mellitus 

cadastrados no hospital e destes, 25 participaram deste estudo, atendendo aos critérios de 

inclusão: maiores de 60 anos; estar cadastrado no hospital para tratamento ou 

acompanhamento médico de diabetes; expressar o aceite de participação como sujeito da 

pesquisa por assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os 146 restantes 

não foram incluídos por não aceitarem participar da pesquisa, por estarem viajando, 

mudado de domicílio ou não localizado no telefone de contato em ficha cadastral. 

 A coleta de dados foi realizada após autorização pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

com Seres Humanos da Anhanguera Educacional 30/2008. Ocorreu de forma 

individualizada em uma sala reservada no próprio Hospital. Foi realizada uma consulta 

de enfermagem com duração média de 60 minutos guiada por um instrumento de coleta 

de dados fundamentado na Teoria do déficit do autocuidado de Orem (1993) e no 

referencial do exame físico de Porto (2001), Barros (2002) e Jarvis (2002). Os diagnósticos 
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de enfermagem foram identificados por meio do processo diagnóstico fundamentado no 

referencial do autocuidado de Orem (1993) e classificados de acordo com a Taxonomia II 

da NANDA-I (NANDA, 2008). 

 Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva exploratória com 

cálculos de freqüências absolutas e relativas. Foram construídos quadros e tabelas para 

apresentação dos resultados. 

4. DESENVOLVIMENTO  

Segundo Costa & Veras (2003) as mudanças que têm ocorrido na sociedade tem 

ocasionado o surgimento de doenças próprias do envelhecimento, sendo cada vez mais 

freqüentes, o que causa uma demanda crescente por serviços de saúde e 

conseqüentemente aumenta o número de internações hospitalares, sendo o tempo de 

ocupação do leito maior que em outras faixas etárias. Além disso, é possível observar que 

as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas o que exige acompanhamento e cuidados 

permanentes, medicação contínua e exames periódicos. 

Muitas pessoas idosas são acometidas por doenças e agravos crônicos não 

transmissíveis (DANT) - estados permanentes ou de longa permanência - que requerem 

acompanhamento constante, pois, em razão da sua natureza, não têm cura. Essas 

condições crônicas tendem a se manifestar de forma expressiva na idade mais avançada e, 

freqüentemente, estão associadas (comorbidades). Podem gerar um processo 

incapacitante, afetando a funcionalidade das pessoas idosas, ou seja, dificultando ou 

impedindo o desempenho de suas atividades cotidianas de forma independente. Ainda 

que não sejam fatais, essas condições geralmente tendem a comprometer de forma 

significativa a qualidade de vida dos idosos (BRASIL, 2006a). 

Comumente, destacam-se as patologias crônicas, como o acidente vascular 

cerebral (AVC), Diabetes Mellitus (DM) e a hipertensão arterial, que além de causarem 

prejuízo ao organismo, são também desconfortáveis físico e socialmente. O DM é uma 

doença metabólica caracterizada por hiperglicemia associada a complicações, disfunções e 

insuficiência de vários órgãos, especialmente: olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos 

sangüíneos (BRASIL, 2006b). 

Além disso, o DM é considerado uma patologia de incidência crescente que 

aumenta com a idade. Apresenta alta morbi-mortalidade, com perda importante na 

qualidade de vida. É uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, 

amputação de membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular (BRASIL, 2006b). É 
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também a principal causa de estágio final de insuficiência renal no mundo ocidental 

(FREITAS et al., 2006). 

Segundo Freitas et al. (2006) o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) é a forma mais 

comum e de alta prevalência nos idosos apresentando graus variáveis de deficiência e 

resistência à ação da insulina. As evidências apontam que o diagnóstico do DM 2 deve ser 

feito precocemente. A organização de grupos de apoio e auto-ajuda para pacientes com 

diabetes nos centros de saúde facilita a aprendizagem e a adesão às recomendações de 

tratamento (BRASIL, 2006a). A importância da orientação e o acompanhamento de pessoas 

com doenças crônicas visando à adesão ao tratamento é um tema discutido e defendido 

por vários estudos como o de Maia; Duarte; Lebrão (2006), Lyra Júnior et al. (2006), 

Rodrigues; Lima; Nozawa (2006) e Silva et al. (2006) que também demonstram que o 

assunto vem ganhando maior importância nas questões direcionadas à saúde Pública. 

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é um método cientifico com 

fases definidas e interdependentes, sendo as mesmas essenciais na prestação da assistência 

de enfermagem, envolvendo o histórico de enfermagem, diagnóstico, prescrição, e 

evolução (CIANCIARULLO et al., 2001). 

A fase do diagnóstico de enfermagem é o momento de análise e interpretação 

criteriosas de dados a fim de julgar a necessidade, os problemas e as preocupações do 

cliente, o que direciona o planejamento de cuidados ao mesmo. O profissional de saúde, a 

partir do conjunto de dados, faz o julgamento clínico ou firma o diagnóstico relativo ao 

estado do indivíduo. Por conseguinte, o propósito da avaliação consiste em fazer 

julgamento, ou seja, firmar diagnóstico (JARVIS, 2002). 

A enfermagem deve atuar no sentido de ajudar este paciente a autocuidar-se. É 

uma profissão que percorreu momentos distintos até atingir o grau de desenvolvimento 

científico que hoje a elevou a uma categoria profissional reconhecida mundialmente. Até o 

final da década de 50, do século passado, pouco uso se fez do termo ciência de 

enfermagem, a partir de então, houve um consenso entre os enfermeiros para buscar 

conhecimentos específicos de enfermagem, os quais foram organizados e sistematizados 

em teorias ou modelos teórico-conceituais, de forma a descrever, explicar e predizer 

fenômenos vinculados à disciplina de enfermagem. Dessa maneira ao longo dos anos, o 

empirismo cedeu lugar à práxis da enfermagem, que é o conhecimento de cunho científico, 

refinado e elaborado. Fato que reflete amadurecimento profissional (GEORGE et al., 2000; 

CIANCIARULLO, et al. 2001). 

Os modelos teóricos de enfermagem abordam a pessoa de forma ontológica 

levando em conta sua natureza, valores e princípios morais, define o ambiente quanto à 
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sua dimensão e influências no ser humano, descrevem uma concepção de enfermagem, em 

que consiste, como se faz necessária e como manifesta suas ações práticas e, ainda, 

explicam a maneira como são percebidos os estados de saúde e doença, seu significado e 

fatores condicionantes. Servem de referencial para análise da prática de enfermagem, por 

meio dos conceitos que expressam diferentes visões do mundo profissional (SOUZA, 

2001). 

A Teoria do déficit do autocuidado de Dorothea E. Orem apresenta como foco 

central o conceito de autocuidado. Para teorista todas as pessoas possuem capacidade em 

potencial para cuidar de si mesmas e seus dependentes. A enfermagem deve atuar 

ajudando no desenvolvimento desse potencial de autocuidado das pessoas nos diferentes 

graus de dependência (OREM, 1993). 

Em 1959, Orem conceituou a enfermagem como provisão de autocuidado, e em 

1965 produziu uma estrutura conceitual para a enfermagem enfocando o conceito de 

autocuidado, que é o desempenho ou a prática de atividades que um indivíduo realiza em 

seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem estar. A teoria tem como principal 

preocupação detectar a necessidade do indivíduo de autocuidar-se e ajudá-lo no 

desenvolvimento do seu potencial para provisão e a manutenção deste autocuidado de 

forma contínua, de modo a manter a vida, a saúde, recuperar-se da doença ou dano e 

enfrentar seus efeitos (OREM, 1993; FOSTER; BENNETT, 2000). 

A teoria de enfermagem do déficit de autocuidado (teoria geral de enfermagem 

de Orem) é composta de três teorias inter-relacionadas: a do autocuidado, do déficit de 

autocuidado e dos sistemas de enfermagem. Incorporados a essas três teorias Orem 

preconiza seis conceitos centrais e um periférico.  

Os seis conceitos centrais são: autocuidado, ação de autocuidado, déficit de 

autocuidado, demanda terapêutica de autocuidado, serviço de enfermagem e sistema de 

enfermagem. O conceito periférico, Orem, denominou de fatores condicionantes básicos, 

que são fatores extrínsecos e intrínsecos que afetam a capacidade do indivíduo para 

ocupar-se do seu autocuidado. Podem ser universais, de desenvolvimento e de desvio da 

saúde. Os requisitos de autocuidado universais estão associados aos processos vitais, à 

manutenção da integridade, estrutura e funcionamento dos seres humanos (manutenção 

suficiente de aporte de ar e de alimentos, provisão de cuidados associados ao processo de 

eliminação, manutenção de equilíbrio entre atividade e repouso, entre sociedade e 

interação humana, prevenção de perigos da vida, promoção de funcionamento e 

desenvolvimento). Os requisitos de autocuidado de desenvolvimento estão relacionados 

aos processos de desenvolvimento humano. Os requisitos de autocuidado de desvio de 
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saúde ocorrem em condições de desequilíbrio e adoecimento humano (OREM, 1993; 

FOSTER; BENNETT, 2000). 

Acredita-se que investigar o potencial do autocuidado do paciente idoso portador 

de Diabetes Mellitus, assim como seus déficits de autocuidado dá consistência científica ao 

julgamento clínico de enfermagem constituindo bases para classificação dos diagnósticos 

de enfermagem de acordo com a taxonomia II da North American Nursing Diagnosis 

Association - NANDA. 

5. RESULTADOS  

Os resultados foram apresentados por meio de divisão de elementos que constituem a 

teoria distribuídos em condicionantes básicos de autocuidado e diagnósticos de 

enfermagem elaborado a partir dos requisitos de autocuidado universal e desvios de 

saúde e requisitos de autocuidado de desenvolvimento em idosos. 

5.1. Condicionantes básicos de autocuidado 

Entre os 25 idosos entrevistados 76,0% eram do sexo feminino. A idade dos pacientes 

entrevistados variou entre 60 a 87 anos com média de 68,96 anos. Houve predominância 

de idosos entre 60 a 69 anos (60,0%) e menor prevalência entre idosos com idade mais 

avançada (8,0%) (TABELA 1). 

Quanto ao estado civil 48,0% eram casados, 36,0% viúvos e os demais eram 

divorciados, separados ou solteiros. Houve uma maior prevalência de viuvez no sexo 

feminino. Foi possível observar que poucos idosos moravam sozinhos (16,0%), sendo que 

60,0% moravam com mais uma pessoa e destes, aproximadamente 66,0%, moravam 

apenas com o cônjuge. A renda mensal da maioria dos idosos era de até um salário 

mínimo (80,0%), o que é esperado, devido aposentadorias. 

Quanto à variável tempo de descoberta do DM ficou evidenciado que 48,0% dos 

idosos diagnosticaram-no há mais de 10 anos e 20,0% não se recordaram ou não souberam 

informar. O tipo predominante foi o não insulino-dependente com 16 idosos (64,0%), e 

destes 88,0% fazem uso de medicações anti-diabéticas. 

As medicações mais utilizadas pelos idosos foram os anti-hipertensivos, uma vez 

que 96,0% dos pacientes tinham a HAS co-associada ao DM. A maioria dos idosos 

entrevistados tinham conhecimento total (72,0%) ou parcial (12,0%) dos alimentos que 

podem ou não ser consumidos por portadores de DM, mas apenas 12,0% dos pacientes 
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relataram aderir a dieta completamente, o que permite inferir que o idoso, consome 

conscientemente produtos não recomendados.  

Apenas 44,0% praticavam exercícios físicos regularmente, e entre estes estavam, 

caminhada (8 idosos), alongamento (1 idoso), caminhada e alongamento (1 idoso) e 

levantamento de peso (1 idoso). O hábito de fumar e de ingerir bebidas alcoólicas foi 

pouco referido, sendo que apenas 20,0% e 8,0% relataram tais variáveis, respectivamente.  

Tabela 1 - Fatores condicionantes básicos que afetam na capacidade do autocuidado de idosos diabéticos. Anápolis, 
2008. 

Fatores Condicionantes Básicos 
Idade n % Fumo n % 
60-69 15 60,0 Sim 5 20,0 
70-79 8 32,0 Não 20 80,0 
80-89 2 8,0 Doença associada 
Sexo Hipertensão 24 96,0 
Feminino 19 76,0 Artrose 3 12,0 
Masculino 6 24,0 Labirintite 5 20,0 
Estado civil Alzheimer 1 4,0 
Casado 12 48,0 Outras 10 40,0 
Viúvo 9 36,0 Álcool 
Divorciado 1 4,0 Sim 2 8,0 
Separado 2 8,0 Não 23 92,0 
Solteiro 1 4,0 Conhece complicações da doença 
Morar sozinho Sim 7 28,0 
Sim 4 16,0 Não 13 52,0 
Não 21 84,0 Parcialmente 5 20,0 
Moradores na casa Exercício físico 
Uma pessoa 4 16,0 Sim 11 44,0 
Duas pessoas 15 60,0 Não  14 56,0 
Três pessoas 3 12,0 Tipo de exercício físico 
Quatro pessoas ou mais 3 12,0 Caminhada 8 72,7 

Alongamento 1 9,1 Renda mensal Caminhada/alongamento 1 9,1 
1 salário 20 80,0 Levantamento de peso 1 9,1 
≥2 salários 5 20,0 Segue orientação dietética 

Completamente 3 12,0 Tempo que descobriu o DM Com dificuldade 1 4,0 
1 a 9 anos 8 32,0 Parcialmente 13 52,0 
10 a 19 anos 10 40,0 Não 8 32,0 
20 anos ou mais 7 28,0 Medicações utilizadas 
Tipo de DM Anti-hipertensivos 24 96,0 
Insulino-dependente 9 36,0 AINE’s 9 36,0 
Não insulino-dependente 16 64,0 Antidiabéticos 22 88,0 
Conhece alimentos que pode consumir Vasodilatadores  2 8,0 
Sim 18 72,0 Diuréticos 7 28,0 
Não 4 16,0 Antidepressivos/Ansiolíticos 4 16,0 
Parcialmente 3 12,0 

 

Outros 19 76,0 
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5.2. Diagnósticos de enfermagem 

Foram elaborados 31 diagnósticos de enfermagem. Destes 29 diagnósticos foram 

identificados de acordo com os requisitos de autocuidado universais e desvios de saúde de 

Orem e segundo a Taxonomia II da NANDA-I (Quadro 1). 

Quadro 1. Requisitos de autocuidado universal e desvios de saúde em idosos. Anápolis, 2008. 
Autocuidado 

universal Desvios de Saúde Déficit de 
autocuidado 

Diagnósticos de 
Enfermagem n % 

Manutenção 
suficiente do 
aporte de ar 

Enchimento ungueal 
>3s, síncope 

Bombear sangue 
suficiente para 
atender as 
necessidades 
metabólicas 

Perfusão tissular 
ineficaz 
(cardiopulmonar) 

01 4,0 

Risco de 
constipação 16 64,0 Baixa Ingestão de 

líquidos 

Ingestão de 
menos de 2000 
mL de líquidos 
diariamente 

Conhecimento 
deficiente 16 64,0 

Manutenção 
suficiente do 
aporte água 

Edema e pressão 
arterial elevada Eliminar líquidos Volume excessivo 

de líquidos 09 36,0 

Manutenção 
suficiente do 
aporte de 
alimento 

IMC e RCQ elevados Manter nutrição 
equilibrada. 

Nutrição 
desequilibrada: 
mais do que as 
necessidades 
corporais 

22 88,0 

Retenção urinária 01 4,0 
Retenção urinária, 
noctúria e poliúria 

Eliminar a urina e 
padrões alterados 
de micção 

Eliminação 
urinária 
prejudicada 

09 36,0 

Incontinência 
urinária 

Esvaziar 
voluntariamente a 
bexiga 

Incontinência 
urinária total 06 24,0 

Provisão de 
cuidados 
associados a 
eliminações e 
excrementos 

Diarréia Formação das 
fezes Diarréia 01 4,0 

Dispnéia aos 
esforços 

Energia suficiente 
para suportar ou 
completar 
atividades diárias 

Intolerância à 
atividade 06 24,0 

Tremor, intolerância 
à atividade, doenças 
articulares 

Movimento físico 
limitado 

Mobilidade física 
prejudicada 08 32,0 

Manutenção do 
equilíbrio entre 
atividade física e 
repouso 

Hemiplegia Resposta sensorial 
e motora 

Negligência 
unilateral 01 4,0 

Manutenção do 
equilíbrio entre a 
solidão e a 
interação social 

Depressão, 
sentimentos de 
inferioridade 

Valorização de si 
próprio 

Baixa auto-estima 
situacional 03 12,0 

Conhecimento 
deficiente 
relacionados à 
complicações do 
diabetes 

Informação 
cognitiva sobre as 
complicações do 
diabetes  

Conhecimento 
deficiente 18 72,0 

Prevenção dos 
perigos de vida e 
promoção do 
funcionamento e 
bem estar 
humano 

Conhecimento 
deficiente 
relacionados à 
restrições 

Informação 
cognitiva sobre as 
restrições 
alimentares 

Conhecimento 
deficiente 

4 16,0 
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alimentares 
Presença de feridas, 
fissuras, estrias, 
incisões cirúrgicas, 
equimose 

Capacidade de 
cuidar da 
epiderme ou 
derme 

Integridade da 
pele prejudicada 18 72,0 

Otorréia, otalgia 
Recepção de 
estímulos 
auditivos 

Percepção 
sensorial 
perturbada 
(auditiva) 

17 68,0 

Controle ineficaz 
do regime 
terapêutico 

23 92,0 
Falta de controle 
glicêmico, cuidado 
inadequado com as 
unhas, uso de 
sapatos 
inadequados, dieta 
inadequada, 
ausência consultas 
médicas regulares, 
não pratica 
exercícios físicos 

Adesão ao regime 
terapêutico Comportamento 

de saúde propenso 
a risco 

25 100,0 

Não realizar 
exercícios físicos 
regulares 

Realização de 
atividade física 

Estilo de vida 
sedentário 14 56,0 

Uso de 
medicamentos, 
mobilidade física 
prejudicada, uso de 
álcool 

Estabilidade 
postural e 
mobilidade física 

Risco de quedas 25 100 

Uso de álcool e 
tabaco 

Adaptação às 
condições 
ambientais 

Risco de lesão 25 100 

Higiene corporal 
inadequada 

Realizar higiene 
pessoal 

Déficit no 
autocuidado para 
banho/ higiene 

06 24,0 

Não seguir 
nenhuma religião 

Seguir uma crença 
religiosa 

Religiosidade 
prejudicada 04 16,0 

Uso de álcool 

Fatores externos 
que influenciam 
na função 
hepática 

Risco de função 
hepática 
prejudicada 

02 16,0 

Ansiedade Controle de 
percepções Ansiedade 03 12,0 

Dentes sujos e 
estragados 

Realizar higiene 
oral 

Dentição 
prejudicada 01 4,0 

Disfonia Comunicação 
verbal 

Comunicação 
verbal prejudicada 01 4,0 

Abdome doloroso à 
palpação Controle da dor Dor aguda 06 24,0 

Circulação e 
sensibilidade 

Risco de 
integridade da pele 
prejudicada 

25 100,0 Perfusão e 
sensibilidade 
diminuída, níveis 
glicêmicos elevados Recepção de 

estímulos visuais. 

Percepção 
sensorial 
perturbada (visual) 

22 88,0 
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No Quadro 2 é possível observar os seis DE que foram identificados nos idosos de 

acordo com os requisitos de desenvolvimento da teoria do autocuidado. 

Quadro 2. Requisitos de autocuidado de desenvolvimento em idosos. Anápolis, 2008. 
Autocuidado de 

desenvolvimento Déficit de autocuidado Diagnósticos de 
enfermagem n % 

Desidratação da derme Capacidade de cuidar da 
epiderme ou derme 

Integridade da pele 
prejudicada 12 48,0 

Uso de óculos e presbiopia Recepção de estímulos 
visuais. 

Percepção sensorial 
perturbada (visual) 22 88,0 

Palpitação, som de galope e 
bulhas hipofonéticas 

Bombear sangue suficiente 
para atender as 
necessidades metabólicas 

Débito cardíaco 
diminuído 01 4,0 

Zumbido e hipoacusia Recepção de estímulos 
auditivos 

Percepção sensorial 
perturbada 
(auditiva) 

17 68,0 

Dificuldade visual, 
dificuldade auditiva e idade 
> de 65 anos 

Estabilidade postural e 
mobilidade física Risco de quedas 25 100,0 

Doença crônica (Diabetes) Defesa imunológica Risco de infecção 25 100,0 

A seguir estão listados e discutidos os dez diagnósticos de enfermagem mais 

freqüentes em idosos portadores de diabetes.  

1. Controle ineficaz do regime terapêutico relacionado a barreiras percebidas, 

evidenciado por escolhas de vida diária ineficazes para atingir os objetivos de saúde 

(NANDA, 2008). Todos os pacientes apresentaram este diagnóstico, observando-se que 

92,0% não faziam dieta, 64,0% cortavam as unhas inadequadamente, 56,0% não 

praticavam exercícios físicos, 40,0% usavam sapatos inadequados, 40,0% não controlavam 

a glicemia e 28,0% não consultavam o médico regularmente.  

Conviver com uma condição crônica de saúde é um desafio constante na vida da 

pessoa com diabetes, pois é uma tarefa que a acompanha todos os dias, requerendo 

adaptações constantes decorrentes dessa condição de saúde. Para Camalesi; Oliveira; 

Tapia (2005), o controle do diabetes exige muito esforço de todas as pessoas envolvidas 

com o tratamento, no sentido de educar para o autocuidado.  

Está comprovado que quanto mais ativa é uma pessoa menos limitações físicas 

ela tem. Dentre os inúmeros benefícios da prática de exercícios físicos um dos principais é 

a proteção da capacidade funcional em todas as idades, principalmente nos idosos. O tipo 

de exercício físico recomendado para idosos no passado era mais o aeróbio pelos seus 

efeitos no sistema cardiovascular e controle destas doenças, além dos benefícios 

psicológicos (FRANCHI; MONTENEGRO JUNIOR, 2005).  

2. Percepção sensorial perturbada visual (88,0%) e auditiva (68,0%) relacionada à 

recepção sensorial alterada, evidenciada por mudanças na acuidade sensorial (visual e 
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auditiva) (NANDA, 2008). É um diagnóstico freqüente em idosos, devido fatores 

patológicos ou do processo natural do envelhecimento. Em estudo realizado por Santos et 

al. (2008), 51 idosos apresentaram este diagnóstico, no qual 23,0% relacionavam-se a 

alterações visuais e 2,0% a auditivas, o que pode confirmar a freqüência desta alteração em 

pessoas idosas.  

É um diagnóstico freqüente em idosos, devido fatores patológicos ou do processo 

natural do envelhecimento (MILHOMEM et al., 2008). Este diagnóstico pode estar 

presente em idosos que apresentam presbiopia ou até mesmo naqueles que já manifestam 

complicações do Diabetes como a retinopatia. 

3. Integridade da pele prejudicada relacionada a extremos de idade, nutrição 

desequilibrada e mudança no estado hídrico evidenciada por destruição de camadas da 

pele (NANDA, 2008). A maioria dos idosos apresentou este diagnóstico devido à pele 

desidratada (48,0%), presença de fissuras (24,0%), feridas (12,0%), estrias e cicatrizes 

(72,0%). Com a senescência, o idoso está propenso a apresentar mais lesões de pele, devido 

às alterações em sua elasticidade e hidratação, o que a torna mais frágil e suscetível. 

Segundo Sakano & Yoshitome (2007), em 41,7% dos idosos estudados foi identificado este 

diagnóstico. 

4. Risco de integridade da pele prejudicada relacionado à circulação prejudicada 

(NANDA, 2008). Todos os pacientes apresentaram este diagnóstico, uma vez que o DM é 

uma patologia que, a longo tempo, leva ao aparecimento de complicações vasculares 

(ROACH, 2003).  

Os idosos apresentaram este diagnóstico devido presença de fissuras, feridas, 

estrias e cicatrizes. Com o processo fisiológico do envelhecimento, o idoso está propenso a 

ter mais lesões de pele, devido às alterações em sua elasticidade e hidratação, o que a torna 

mais frágil e suscetível. Sakano & Yoshitome (2007) identificaram este diagnóstico em 

41,7% dos idosos estudados. No estudo de Resende; Bachion; Araújo (2006), a 

característica definidora de maior freqüência para tal diagnóstico foi o rompimento de 

superfície da pele (epiderme) evidenciada pela presença de lesões, como escoriações, 

regiões eritematosas, descamações. 

5. Conhecimento deficiente acerca das complicações do DM (72,0%), ingestão de 

líquidos (64,0%) e restrições alimentares (16,0%), relacionado à limitação cognitiva e 

interpretação errônea de informação, evidenciado por seguimento inadequado de 

instruções (NANDA, 2008). Este diagnóstico também foi encontrado em outro estudo em 

45 diabéticos que apresentaram conhecimento deficiente em relação aos cuidados com a 

doença. A insuficiente ingestão hídrica pode levar o idoso a uma série de complicações, 
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sejam relacionadas à doença ou não, sendo as principais pele e mucosas desidratadas e até 

déficits no sistema renal, entre outros (BARRETO; OLIVEIRA; SILVA, 2007). 

Segundo Milhomem et al. (2008), o conhecimento deficiente não se refere à 

ausência do mesmo, mas sim ao não entendimento da informação que é transmitida ao 

idoso. Logo, a enfermagem desempenha um papel fundamental no processo de educação 

em saúde. Isso significa que a informação deve ser transmitida de maneira clara e de fácil 

compreensão, adequando a linguagem ao indivíduo. 

6. Risco de quedas relacionado à idade acima de 65 anos, morar sozinho, artrite, 

dificuldade visual, auditiva e na marcha, mobilidade física prejudicada, uso de medicações 

(antihipertensivos, diuréticos, antidepressivos, sedativos, inibidores da enzima 

conversora, uso de álcool) (NANDA, 2008). Foi um diagnóstico comum a todos os idosos, 

diferindo apenas os fatores de risco. Entre eles 100,0% usavam medicações, 88,0% com 

dificuldades visuais, 68,0% apresentavam dificuldade auditiva, 68,0% com idade superior 

a 65 anos, 32,0% tinham mobilidade física prejudicada, 16,0% moravam sozinhos e 8,0% 

usavam álcool. Santos et al. (2008) infere que tal diagnóstico é freqüente em idosos.  

Segundo Perracini e Ramos (2002) algumas variáveis aumentam a chance de 

queda em idosos e entre elas está ser mulher, ter história prévia de fratura, ter dificuldade 

na execução das atividades físicas, ser viúvo, solteiro ou desquitado e referir visão ruim ou 

péssima. Outro estudo demonstrou que a queda ocorrida entre os idosos traz 

conseqüências físicas, psicológicas e sociais, e infere que a prevenção das mesmas garante 

ao idoso melhor qualidade de vida, autonomia e independência (FABRICIO; 

RODRIGUES; COSTA JUNIOR, 2004). 

7. Risco de infecção relacionado à doença crônica (NANDA, 2008). Observou-se 

que todos os idosos estavam predispostos por serem portadores de doença crônica, 

cabendo ainda ressaltar outros fatores de risco: procedimentos invasivos (insulinoterapia), 

destruição de tecidos, exposição ambiental aumentada a patógenos, descritos na mesma 

referência. Milhomem et al. (2008) ressalta que este diagnóstico é comum aos idosos 

diabéticos, e ainda cita que os mesmos são suscetíveis às infecções, devido os padrões 

sanguíneos anormais, dificuldade de cicatrização, complicações micro e macrovasculares e 

a insulinoterapia. 

8. Comportamento de saúde propenso a risco relacionado à atitude negativa em 

relação aos cuidados de saúde evidenciada por não agir de forma a prevenir problemas de 

saúde (NANDA, 2008). Este diagnóstico foi comum a todos os entrevistados, uma vez que 

não há adesão completa ao regime terapêutico, o que incluiu a não-restrição alimentar 

(88,0%), não-realização de exercícios físicos regulares e manutenção de um estilo de vida 
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sedentário (56,0%), a maneira incorreta de cuidar dos pés e unhas (40,0% e 64,0%, 

respectivamente), a não realização controle de glicemia (40,0%) e a não realizar consultas 

médicas regularmente (28,0%). Faeda & Leon (2006), em seu estudo de caso, citam este 

diagnóstico, uma vez que o paciente não abandona, hábitos de vida que necessitariam ser 

eliminados para atingir controle da glicemia e, conseqüentemente, qualidade de vida. 

9. Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais relacionada à 

ingestão excessiva em relação às necessidades metabólicas, evidenciada por peso acima do 

ideal para a altura e a compleição (88,0%) e nível de atividade sedentário (56,0%) 

(NANDA, 2008). Barreto; Oliveira; Silva (2007) e Milhomem et al. (2008) consideram este 

diagnóstico, comum aos portadores de DM. Sartorelli; Franco; Cardoso (2006) relatam que 

idosos portadores de DM apresentam maior chance de serem obesos.  

10. Eliminação urinária prejudicada relacionado às múltiplas causas evidenciado 

por noctúria (8,0%), incontinência urinária (36,0%) ou retenção urinária (4,0%) (NANDA, 

2008). Santos et al. (2008) encontraram em seu estudo dois pacientes com tal diagnóstico. 

Lopes et al. (2006) afirmam que este diagnóstico é pouco específico e comum a todos os 

casos de alteração na eliminação urinária. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Foram evidenciados 31 diagnósticos de enfermagem sendo os mais freqüentes: controle 

ineficaz do regime terapêutico, percepção sensorial perturbada visual e auditiva, 

integridade da pele prejudicada, risco de integridade da pele prejudicada, conhecimento 

deficiente, risco de quedas, comportamento de saúde propenso a risco, risco de infecção, 

nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais, estilo de vida sedentário, 

intolerância à atividade, débito cardíaco diminuído, risco de constipação, volume 

excessivo de líquidos e eliminação urinária prejudicada.  

É relevante estudar idosos e doenças crônicas, suas complicações, forma de 

tratamento e evolução, uma vez que oferece bases essenciais para a execução do processo 

de enfermagem, pelo qual se pode planejar e implementar ações que visem a manutenção 

ou melhoria da saúde da pessoa idosa. É evidente também que a própria ajuda no controle 

de seu prognóstico resulta, conseqüentemente, em qualidade de vida associada à 

adaptação ao novo estado de saúde.  

Trabalhar os déficits de autocuidado permite o planejamento de ações específicas 

e individualizadas a cada necessidade que o idoso apresente. Os diagnósticos de 

enfermagem abordados requerem plano de cuidados específicos dos quais, um é comum a 
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todos: realizar educação em saúde. Acredita-se que a partir do momento que o idoso 

conscientizar-se do seu estado de saúde, das complicações e de como alcançar um bom 

prognóstico, o mesmo percorrerá passos essenciais para a aceitação da doença o que o 

levará ao autocuidado, no qual o protagonista deve ser o próprio indivíduo. 
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