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ABSTRACT

Introdução: O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é a forma verificada
em 90 a 95% dos casos e caracteriza-se por defeitos na ação
e secreção da insulina e na regulação da produção hepática de
glicose. A resistência à insulina e o defeito na função das células beta estão presentes precocemente na fase pré-clínica da
doença. Objetivo: Aplicar a Sistematização da Assistência de
Enfermagem a um paciente com DM2. Metodologia: Realizado em visita domiciliar, com a Equipe Estratégia de Saúde da
família do município de Timbaúba – PE, no mês de agosto de
2017. Utilizou-se dados do prontuário, exame físico, revisão de
literatura e entrevista. Resultados e Discussão: NANDA - Integridade da pele prejudicada relacionado a ferimento em membro
inferior esquerdo evidenciado por dor e perda de continuidade
da pele após desbridamento. NOC – Terá cicatrização no tempo oportuno da ferida sem complicações. NIC – Verificar se há
debilidade geral, associadas á doença crônica. NANDA – Risco
de Quedas relacionado à déficit visual e dificuldade para deambular. NOC - Verbalizará que compreende os fatores de risco
pessoais que contribuem para o risco de sofrer quedas. NIC –
Avaliar o estado de saúde geral do indivíduo, atentando para
fatores que possam comprometer a segurança, inclusive os
distúrbios crônicos. Conclusão: Após esse estudo assegurou-se
ainda mais que o uso da SAE atrelada ao processo de enfermagem pode ser aplicada nas diversas áreas de atuação do enfermeiro. Assim, concretizando o cuidado de enfermagem, através
de bases científicas e dando mais credibilidade e autonomia ao
profissional, além de desenvolver um trabalho mais criterioso a
diversas patologias e em especial nessa pesquisa a DM2.
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