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 RESUMO: O estudo teve como objetivo identificar a atuação do enfermeiro na prevenção do 

cliente portador do pé diabético e suas complicações. Trata-se de uma revisão sistemática 

integrativa da literatura em base de dados eletrônica da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

Google acadêmico. Os dados foram coletados entre os meses de setembro e outubro de 2011, 

a partir de artigos completos na língua portuguesa e publicados entre 2005 e agosto/2011, por 

meio dos descritores: “pé diabético” e “enfermagem”. Foram encontrados 57 artigos, apenas 

09 apontam estudos que tratam a temática com clareza e precisão. O enfermeiro tem um 

papel ímpar no processo do cuidado a essa clientela, portanto deve procurar desenvolver suas 

ações usando como ferramenta de trabalho a consulta de enfermagem integrada, a anamnese 

e o exame físico acompanhado pelos de testes de sensibilidade à procura de identificar 

precocemente os fatores de riscos e futuras complicações. Deve orientar essa clientela em  

relação ao cuidado adequado com os pés, como inspeção, higiene, hidratação, remoção de 

calos, uso de calçados apropriados, controle glicêmico, prática de atividade física e avaliação 

nutricional. Estudos mostram que o cuidado preventivo é a forma eficaz de evitar uma 

complicação podológica por meio de práticas que promovam o autocuidado e a prevenção do 

pé diabético. Conclui-se que o enfermeiro necessita observar o seu papel como educador, 

repensar suas práticas e formação acadêmica, para desenvolver com mais propriedade as 

ações em saúde que promovam a construção do conhecimento e qualidade de vida da pessoa 

com diabetes.  
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