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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 016/CT/2015/RT 

 

Assunto: Exame Clínico do Pé Diabético 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren:  

“Sou responsável técnica na Unimed Grande Florianópolis no Setor de Medicina 

Preventiva. Realizamos visitas domiciliares em pacientes com doenças crônicas e gostaríamos 

de saber se a técnica de enfermagem pode realizar o exame dos pés em pacientes diabéticos?” 

 

I I – Resposta técnica do Coren: 

Pé Diabético é o termo empregado para nomear as diversas alterações e 

complicações ocorridas, isoladamente ou em conjunto, nos pés e nos membros inferiores dos 

diabéticos. É primordial a disseminação do conceito de que o pé diabético é caracterizado pela 

presença de pelo menos uma das seguintes alterações: neurológicas, ortopédicas, vasculares e 

infecciosas, que podem ocorrer no pé do paciente portador de diabetes. (CAIAFA J et al, 

2011). 

A abordagem do membro inferior do paciente diabético não é desvinculada dos 

cuidados gerais (controle da glicemia, hipertensão, obesidade, dislipidemia, tabagismo, 

atividade física, alimentação) que são decisivos para melhorar a qualidade de vida e aumentar 

a sua sobrevida. Muitos fatores de risco para ulceração/amputação podem ser descobertos 

com o exame cuidadoso dos pés. O exame clínico é o método diagnóstico mais efetivo, 

simples e de baixo custo para diagnóstico da neuropatia. Na anamnese é importante analisar o 

grau de aderência dos pacientes e familiares próximos ao tratamento, bem como, o estado 

nutricional, imunidade e comorbidades. (CAIAFA J et al, 2011). 

No Manual da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) 

constam recomendações para a organização e funcionamento dos serviços de atendimento ao 

paciente diabético. Seguem as recomendações: 

 1 – Nos serviços de saúde pública, é primordial o treinamento de equipes 

interdisciplinares (médico clínico, enfermeira e técnico de enfermagem), na atenção básica, 
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para a classificação do risco e controle das intercorrências clínicas iniciais dos pés dos 

diabéticos.  

2 - Os diversos serviços de atenção à saúde, particularmente os de saúde pública, 

devem providenciar protocolos e fluxogramas, com níveis secundários e terciários, dispondo 

de atendimento especializado e imediato (com orientações claras de serviços de referência)  

3 - Todos os diabéticos devem ter seus pés examinados em todas as consultas de 

saúde. O exame sistemático deve obedecer a um protocolo clínico e pode ser usado o 

decálogo sugerido no apêndice I do Manual da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia 

Vascular 

O exame do pé diabético requer um conhecimento amplo de aspectos circulatórios e 

neurológicos, inclusive se utiliza instrumentos como diapasão, monofilamento, doppler 

vascular, os quais não fazem parte da rotina do técnico por ser de maior complexidade. Nas 

pesquisas realizadas recentemente só é mencionada a avaliação realizada por médico, 

enfermeiro e estomaterapeuta. 

Considerando o que consta na Lei 7.498/86, regulamentada pelo Decreto 94.406/87, 

no seu Art. 8º, ao enfermeiro incumbe: 

I - privativamente: 

[...] 

i) consulta de Enfermagem; 

j) prescrição da assistência de Enfermagem; 

l) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 

Art. 08º, inciso II, como integrante da equipe de saúde, item c) realiza prescrição de 

medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde; e item i) participação nos programas e nas atividades de 

assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 

prioritários e de alto risco.  

Em seu Art.11, inciso III, executar tratamentos especificamente prescritos, ou de 

rotina, além de outras atividades de enfermagem. 
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No seu Art. 12, a Lei refere que o Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível 

médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau 

auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe 

especialmente: 

a) participar da programação da assistência de enfermagem;  

b) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, 

c) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, 

d) participar da equipe de saúde 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução 

COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece os direitos, responsabilidades e deveres 

que o profissional de enfermagem, deve seguir: 

Art.12: Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; 

Art.13: Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e 

somente aceitar cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si e para 

outrem; 

Art.36: Participar de prática multiprofissional e interdisciplinar com 

responsabilidade, autonomia e liberdade. 

Ao prestar assistência ao paciente, a enfermeira ou o profissional de Enfermagem 

devem estar preparados técnica e cientificamente, prestando o máximo de informações 

possíveis sobre as atividades que serão desenvolvidas e suas consequências.  

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, com base 

na lei do exercício profissional de enfermagem, considera o exame do pé diabético um 

procedimento de alta complexidade técnica com exigência de conhecimentos científicos 

adequados e capacidade de tomar decisões imediatas, portanto privativo do enfermeiro no que 

se refere à equipe de enfermagem. O Técnico de enfermagem, como membro da equipe 

multiprofissional, pode e deve acompanhar e monitorar os pacientes diabéticos em suas 

diversas necessidades de cuidado. 

 

 É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 
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Florianópolis, 30 de julho de 2015. 

 

 
Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em  03 de agosto de 2015. 
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