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Introdução 

O enfermeiro, integrante da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), desempenha um 

papel de fundamental importância no acompanhamento da pessoa portadora de doenças 

crônicas, principalmente quando se trata da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e do 

Diabetes Mellitus (DM), que são problemas globais de saúde que geram custos 

socioeconômicos elevados. Das atividades de acompanhamento do enfermeiro, a Consulta de 

Enfermagem, que é privativa do enfermeiro e respaldada por lei, se destaca por favorecer a 

relação entre usuário/enfermeiro (a), e como estratégia tecnológica de cuidado importante e 

resolutiva, que oferece diversos benefícios na assistência prestada, facilitando a promoção da 

saúde, o diagnóstico e o tratamento precoces, além da prevenção de situações evitáveis. 

[1,2,3].  

A consulta de enfermagem é um importante estímulo, uma vez que está ligada ao processo 

educativo, de incentivo ao autocuidado e sensibilização do usuário da sua condição de saúde e 

plano de tratamento. Deve focar nos fatores de risco que influenciam no controle da HAS e 

DM assim como a prevenção de complicações com a manutenção de níveis pressóricos e 

glicêmicos normais [4]. 

Durante as consultas serão estabelecidos diagnósticos de enfermagem e implementação de 

cuidados, que podem ser de resolutividade própria ou encaminhamento do paciente para 

profissional/serviço especializado, além de estar estendendo os conhecimentos do paciente 

acerca de sua doença e se quando necessário solicitando ou avaliando exames [5].  

O trabalho objetivou apresentar a experiência vivenciada pelos acadêmicos no que abrange a 

Consulta de Enfermagem como instrumento de gestão do cuidado na Estratégia de Saúde da 

Família voltada para pacientes portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

Material e Método 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Realizado numa Estratégia de 

Saúde da Família do município de Montes Claros, Minas Gerais – Brasil, durante a realização 

das atividades práticas curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes). As atividades foram desenvolvidas durante o 

período de estágio do referido curso, orientado por uma enfermeira preceptora, no primeiro 

semestre do ano de 2015. Foram realizadas 12 consultas de enfermagem de Hiperdia na 

unidade, sendo utilizado o roteiro, tendo como instrumento norteador o roteiro de primeira 

consulta disponível no Manual do Prontuário de Saúde da Família de 2007 [6] e um 

instrumento elaborado pelos acadêmicos para consulta de Hiperdia. Os clientes foram 

selecionados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e a equipe de enfermagem, a partir 



 

dos critérios: hipertensos e/ou diabéticos em uso de pelo menos uma terapia medicamentosa e 

com maior necessidade de acompanhamento.  

 

Resultados e Discussões 

A Consulta de Enfermagem, entendida como uma metodologia do processo de cuidar, se 

apresenta como direcionadora das ações de enfermagem dispensadas ao cliente, estando 

fundamentada na necessidade de cientificidade das ações desenvolvidas [2].  

 

Durante as consultas de Enfermagem o enfermeiro deve ser observador, prestar atenção ao 

cliente e ser educado; estar receptivo, ouvir e demonstrar interesse às necessidades do cliente; 

ser resolutivo, atendendo as necessidades de saúde que podem ser atendidos na unidade; 

montar estratégias de acordo com a necessidade do cliente, que atendam suas rotinas; 

solucionar os problemas de acordo com as situações [7]. 

 

O enfermeiro tem a possibilidade no momento da CE de conhecer cada paciente em sua 

realidade, promovendo medidas para o controle da glicemia, do peso, da pressão arterial, 

estimular a prática de atividade física regular, adoção de dieta saudável, e abandono de vícios 

(tabagismo, etilismo).  Além disso, tem a possibilidade de estimular o paciente de forma 

continua a examinar seus cuidados, rever suas práticas e refletir sobre a melhor forma de 

realizá-los, ou seja, inserir o paciente em todo o seu processo de cuidados [8,9]. 

 

O roteiro de consulta de enfermagem utilizado contemplava os seguintes itens:  

 

Coleta de Dados: identificação do cliente (dados socioeconômicos, ocupação, moradia, lazer 

e religião); antecedentes familiares e pessoais (agravos à saúde); medicações em uso e 

presença de efeitos colaterais; hábitos de vida (fatores de risco - tabagismo, alcoolismo, 

obesidade, dislipidemia, sedentarismo e estresse); alimentação; sono e repouso; higiene; 

funções fisiológicas; queixas atuais, principalmente as indicativas de lesão de órgão-alvo 

(tontura, cefaléia, alterações visuais, dor precordial, dispnéia, paresia, parestesias e edema e 

lesões de MMII); percepção do cliente frente à patologia, tratamento e autocuidado. 

Exame Físico: realizou-se uma avaliação céfalo-caudal, checando: aparência pessoal; altura, 

peso corporal, cintura e IMC; pressão arterial sentado e deitado; frequência cardíaca e 

respiratória; pulso radial e carotídeo; alterações de visão; pele (integridade, turgor, coloração 

e manchas); cavidade oral (dentes, prótese, queixas, dores, desconfortos, data do último 

exame odontológico); tórax (ausculta cardiopulmonar) e abdômen; MMSS e MMII (unhas, 

dor, edema, pulsos pediosos e lesões); articulações (capacidade de flexão, extensão, 

limitações de mobilidade, edemas); pés (bolhas, sensibilidade, hidratação, ferimentos, 

calosidades e corte das unhas); o grau de risco dos pés de diabéticos (teste do 

monofilamento), registrando em ficha própria que deverá ser anexada ao prontuário. 

Diagnóstico: avaliou-se as necessidades, problemas e preocupações do cliente para direcionar 

um plano de cuidados conforme a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em 

Saúde Coletiva (CIPESC). 

Planejamento de Assistência: durante essa etapa foram elaboradas estratégias procurando 

prevenir, minimizar ou corrigir situações de risco identificadas, estabelecendo metas 



 

juntamente ao paciente. A partir de uma análise multidimensional do mesmo, foi possível a 

realização de um planejamento que atendesse a realidade e as necessidades identificadas. 

Implementação: consistiu em orientar sobre a doença; medicações em uso (horários, doses, 

efeitos colaterais); alimentação; controle dos hábitos de vida não saudáveis (tabagismo, 

etilismo, estresse, sedentarismo); percepção de presença de complicações; sinais de 

hipoglicemia nos diabéticos; cuidados necessários com os pés diabéticos; solicitar exames 

segundo o protocolo; estimular a prática de atividade física de acordo os limites de cada 

cliente; encaminhar os pacientes que necessitavam para avaliação da cirurgiã dentista; e 

estimular a participação em grupos educativos.  

Cuidados adicionais para os diabéticos em uso de insulina: Estimulado e supervisionado 

quanto ao auto-monitoramento da glicemia capilar; orientado quanto à conservação - que deve 

ser em local fresco, longe de claridade e umidade ou se possível na geladeira a uma 

temperatura de 2 a 8 ºC; manipulação; doses conforme prescrição médica; locais e forma de 

administração. Construído um molde para rodiziar áreas para aplicação de insulina com 

material impermeável com abrangência da região abdominal da paciente. 

Avaliação: essa etapa é feita a fim de determinar o quanto as metas de cuidados foram 

alcançadas e observar as mudanças a cada retorno à consulta. A avaliação consistiu em 

observar durante as visitas domiciliares e consultas a satisfação do cliente, investigar se as 

queixas iniciais persistiam, questionar os familiares ou cuidadores sobre mudanças 

relacionadas ao plano de cuidado, aplicar as fichas de avaliação (Avaliação da Segurança 

Ambiental, Avaliação Nutricional, Atividade de Vida Diária – AVD, Atividades 

Instrumentais de Vida Diária – AIVD, Mini-Mental e Escala Geriátrica de Depressão) para 

uma comparação com os registros feitos em prontuário. 

Considerações Finais 

Pôde observar-se que a consulta vem com o objetivo de educar os pacientes para a prática do 

autocuidado, bem como acompanhar o processo evolutivo das patologias, auxiliando-os a 

passar pelo processo de saúde e doença com segurança e bem estar. Uma vez que 

identificados os fatores de risco para o desenvolvimento de tais comorbidades, torna-se 

possível uma intervenção adequada da equipe multiprofissional, atuando de forma preventiva 

e terapêutica.  
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