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ESTUDO DE CASO: PACIENTE COM SÍNDROME METABÓLICA E A AÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE 
COMPLICAÇÕES E NO AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA 
CAROLINA CAON OLIVEIRA; GIORDANA DE CÁSSIA PINHEIRO DA MOTTA; MARIA LUIZA MACHADO LUDWIG 
Introdução: As doenças crônicas constituem um grande problema de saúde pública, visto que atingem cerca de um terço da 
população brasileira. Considerando a alta prevalência e o grande potencial para complicações, decidiu-se pela realização de um 
estudo de caso que englobasse tais patologias. A paciente escolhida foi ERJ, 66 anos, branca, viúva, atendida na Zona 12 do 
ambulatório do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, local de estágio da disciplina de Enfermagem no Cuidado ao Adulto II, do 
curso de Enfermagem da UFRGS. Objetivo: Aprofundar o conhecimento sobre doenças crônicas e seus cuidados através da 
análise do caso, elaboração de Diagnósticos de Enfermagem e plano assistencial específico. Método: Estudo de caso através da 
análise de dados do prontuário, entrevista com a paciente através da consulta de enfermagem e revisão de literatura. Resultados: 
Os principais problemas da paciente são diabetes, hipertensão, doença isquêmica crônica do coração e dislipidemia. Esse conjunto 
de problemas metabólicos caracteriza a presença da Síndrome Metabólica. A paciente apresenta histórico de não adesão ao 
tratamento não-farmacológico, como adoção de uma alimentação balanceada, perda de peso e prática de exercícios físicos, o que 
dificulta o controle das patologias, visto que somente com medicamentos não se obtém sucesso absoluto. Conclusões: A 
realização do trabalho complementou e aprofundou os conhecimentos sobre assuntos tão comuns na prática como as doenças 
crônicas e suas implicações na vida do paciente. A análise do caso clínico permitiu uma maior compreensão sobre os mecanismos 
de ação e conseqüências das patologias, a importância da adesão ao tratamento para mantê-las sob controle e o papel da 
Enfermagem na orientação dos pacientes em busca de uma vida mais saudável. 
  
  




