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INTRODUÇÃO

No cliente crítico, a resposta fisiológica ao stress origina alterações ao nível metabólico dos hidratos de carbono, caracterizadas pelo aumento do
consumo de energia, resistência celular à ação da insulina e à elevação da glicemia (3).
A hiperglicemia de stress agudo, define-se como níveis persistentes de glucose no sangue acima de 140mg/dL , e é comum em clientes críticos,
mesmo os que não tinham sido previamente diagnosticados com diabetes (1).
Ao contrário do que foi pensado durante muito tempo, em que se considerava que a hiperglicemia induzida pelo stress no cliente crítico era
benéfica para os órgãos que dependiam da glucose para o seu fornecimento energético, vários estudos identificaram a hiperglicemia como um
fator de risco importante na morbilidade e mortalidade desses clientes com diferentes condições críticas (4).

OBJECTIVOS

Questão de revisão: Quais as intervenções específicas do enfermeiro especialista para garantir o controlo da glicemia no cliente crítico?
Objetivo: identificar as intervenções específicas do enfermeiro especialista no controlo da glicemia no cliente crítico em Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), de modo a promover a manutenção das funções básicas de vida e prevenir complicações e incapacidades.

MATERIAS E METODOS

Realizada uma Scoping Review, onde foram integrados estudos quantitativos, qualitativos e revisões de literatura que abordam as intervenções
específicas do enfermeiro no controlo da glicemia no cliente crítico em Unidades de Cuidados Intensivos.
Os limitadores de Pesquisa foram: artigos publicados entre 2013 e 2018 na EBSCO e B-ON. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 17 de
dezembro do ano 2018, com texto completo e escritos em português, inglês ou castelhano; Clientes adultos e Internados em UCI.
Descritores: Critically Patients; Glucose; Nursing Care; Intensive Care Unit, Hyperglycemia; Hypoglycemia.
Inicialmente extraíram-se 68 artigos das plataformas de pesquisa, 10 artigos da PubMed e 58 artigos da EBSCOhost®, após leitura do
título/resumo/texto integral, foram considerados para a revisão 3 artigos.

RESULTADOS E CONCLUSÃO 

Atualmente, o controlo da glucose na UCI já não constitui um parâmetro inocente, tanto para a hipoglicemia como para a hiperglicemia, uma vez
que estas variações da glucose sanguínea promovem o aumento da morbimortalidade entre os clientes críticos (7).
Para o enfermeiro que presta cuidados numa UCI, é fundamental reconhecer que a monitorização da glicemia nos clientes críticos é um assunto
de elevada importância e decisivo para a recuperação e melhoria das condições de vida do cliente, evitando situações clínicas resultantes de
alterações metabólicas e com consequências drásticas.
Apesar das recomendações da American Diabetes Association (2013) para os valores de target range da glucose sanguínea variarem entre 140-
180 mg/dL, ainda não foi estabelecido qual o nível adequado de glucose sanguínea, sendo que este deve ser ajustado aos diferentes tipos de
populações de clientes críticos, segundo as patologias associadas, visto que pode influenciar os valores de glucose recolhidos ao longo do tempo
de internamento na UCI (5).
A monitorização regular e contínua da glicemia justifica o contínuo estudo e desenvolvimento de protocolos de atuação e de melhores
instrumentos de monitorização da glucose sanguínea, de forma a possibilitar o controlo metabólico dos clientes internados nas UCI. Os
enfermeiros enquanto elementos da equipa interdisciplinar são importantes nos processos de monitorização e controlo da glicemia, devendo
levar a cabo todos os esforços necessários para garantir a segurança do cliente.
Deste modo, é fundamental que os enfermeiros conheçam o protocolo da instituição hospitalar que é utilizado na monitorização do controlo da
glicemia em clientes críticos da UCI e reconheçam as estratégias preventivas nas situações de hipo e hiperglicemia, para que possam fomentar
comportamentos seguros, contribuindo assim, para uma melhoria contínua da qualidade dos cuidados aos clientes.
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