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Introdução
O Diabetes Mellitus (DM) caracteriza-se como problema de
saúde pública devido às proporções de pandemia que vem
adquirindo além do risco de desenvolvimento de
complicações que comprometem a produtividade, a
qualidade de vida e sobrevida dos seus portadores, com
consequente desgaste na estrutura familiar (OLIVEIRA et
al., 2009). O Pé Diabético representa uma das mais
incapacitantes complicações crônicas advindas de um
deficiente controle da doença, com grande impacto social e
econômico (XAVIER, BITTAR e ATAIDE, 2009 e ROCHA,
ZANETTI e SANTOS 2009).

Objetivo
Realizar um estudo bibliográfico, descrevendo as ações do
serviço de enfermagem na Estratégia Saúde da Família
(ESF) ao portador de Pé Diabético.

Metodologia
Procedeu-se uma revisão bibliográfica narrativa, realizada a
partir de artigos que trouxessem respostas a seguinte
questão: quais as contribuições de enfermagem na
abordagem do Pé Diabético no contexto da ESF?
Foram selecionados 40 artigos publicados, cuja bibliografia
consultada foi obtida através de busca nos bancos de
dados disponíveis na internet: BDENF, LILACS, MEDLINE,
SciELO da BIREME; e em livros científicos.
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Resultados e Discussão
O enfermeiro não atua somente com a assistência a partir da
doença, mas seu trabalho está focado na capacidade de agir
com criatividade e senso crítico, mediante uma prática
humanizada e competente, que envolva ações de promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação (RAMOS et al., 2009).
Segundo Almeida et al. (2008), 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 DM
tipo 2. Para Gamba et al. (2004) a educação em saúde
exerce importante influência na manifestação de um
comportamento positivo para as mudanças nos hábitos de
vida e na aderência ao tratamento do Pé Diabético.
Quatro pontos que poderiam intervir e que trariam a
oportunidade de reduzir as complicações do diabetes são:
prevenção primária; rastreamento e diagnóstico precoce;
garantia de acesso e utilização do serviço de saúde, e
qualidade do cuidado prestado (TOSCANO, 2004). Destacase, portanto, a necessidade de priorização de políticas
públicas direcionadas à prevenção do DM e de suas
complicações, tais como prevenção primária e secundária
(HASHIMOTO e HADDAD, 2009).

Considerações finais

As ações de enfermagem no cuidado ao diabético devem ter
foco principal na prevenção, com uma assistência
humanizada, ética e criativa de forma a capacitar a família e o
paciente a compreender o diabetes e suas complicações, a
importância da prevenção e do autocuidado com o pé.
A enfermagem deve estar atenta quanto ao seu papel de
educador juntamente com a equipe de saúde, agindo na
comunidade através da realização de palestras e atividades
educativas para fim de promover autocuidado em saúde
principalmente na vida do diabético e sua família.
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