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Estudos comprovam que mais de 50% das amputações de membros inferiores são por
causas não-traumáticas em pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Segundo o
Ministério da Saúde, os pés são alvo da convergência de praticamente todas as
complicações crônicas do Diabetes, merecendo destaque como um problema que pode levar
a danos e incapacidade. As amputações são antecedidas por úlceras, que quase sempre se
originam de lesões cutâneas. Podem ser superficiais ou profundas. As lesões ulcerativas são
acompanhadas de insensibilidade, pela complicação mais comum do DM2 que são as
neuropatias periféricas crônicas que, associadas a pequenos traumas, podem levar a uma
amputação. As causas mais comuns entre os pequenos traumas, são manipulações
incorretas dos pés e dermatoses, além do déficit no autocuidado, já que é bastante comum a
falta de conhecimento, do próprio portador, sobre a doença. Assim, a assistência de
enfermagem é um dos pontos fundamentais para melhorar o prognóstico desta patologia e
por fim colaborar para redução das taxas de amputações de membros inferiores em
pacientes com DM2. Este estudo tem como objetivo descrever a assistência de enfermagem
na prevenção e no cuidado do Pé Diabético, visando à assistência do profissional
enfermeiro com o paciente para a prevenção, à orientação para o autocuidado e também
como estratégias para uma boa evolução no processo de cuidado assistencial. É um trabalho
de revisão de literatura, com ênfase na assistência de enfermagem ao portador de Pé
Diabético com medidas de prevenção, cuidado assistencial e orientações para o
autocuidado. Foram selecionados na literatura artigos, livros, revistas e manuais que falam
de forma objetiva sobre o tema, nos últimos cinco anos. Foi realizada uma busca por meio
de consulta na internet e na biblioteca de periódicos do Ceulji/ULBRA, usando as palavraschave: Diabetes Mellitus, Pé Diabético e Assistência de Enfermagem. Diante da coleta de
dados, pode-se perceber que a complicação do DM2, o Pé Diabético, está possivelmente
relacionada com a falta de conhecimento por parte do portador de DM2, sendo o Pé
Diabético, uma patologia de cuidados principalmente preventivos. Essa pesquisa visa
favorecer o conhecimento de Enfermeiros na atuação preventiva, no cuidado assistencial e
na orientação ao autocuidado de portadores de Pé Diabético. A enfermagem trabalha com a
orientação para os cuidados domiciliares de prevenção das lesões plantares e do controle
glicêmico, além do cuidado hospitalar quando esse é necessário. Acredita-se que grandes
números das amputações de membros inferiores, causadas pelo Pé Diabético, são passiveis
de prevenção ou mesmo do cuidado hospitalar satisfatório, quando a assistência é imediata
e no início do processo ulcerativo.
Palavras-Chave: Diabetes Mellitus, Pé Diabético e Assistência de Enfermagem.

1
2

Acadêmica do 8º Período de Enfermagem, do Ceulji/ULBRA, e-mail: tatianedealmeida@hotmail.com;
Orientadora Professora do Ceulji/ULBRA, Enfermeira Especialista, e-mail: damiguedes@hotmail.com;

