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INTRODUÇÃO

O envelhecimento está associado ao
aparecimento de doenças crônicas,
dentre elas a diabetes. O mau controle
da glicemia e o tempo de evolução da
doença
estão
diretamente
relacionados
com
diversas
complicações
sistêmicas
da
Diabetes mellitus,
sendo
o
pé
diabético uma das mais importantes.

Palavras-chaves:
Idoso,
Pé
diabético, Cuidado em Enfermagem.
DESCRIÇÃO DE CASO

M.O, sexo feminino, 62 anos, diabética
em uso de antihipoglicemiantes orais,
independente para as atividades da
vida diária. Sofreu lesão traumática no
2º pododáctilo do pé esquerdo
(29/09/19), passou a referir dor intensa
no local e foi submetida a uma
infiltração de povidine tópico no dedo
lesionado em um serviço de saúde. As
dores pioraram, acrescidas de edema
local, e após avaliação, no dia
04/10/19 passou por desbridamento
cirúrgico do local afetado, seguidos de
curativos diários realizados por uma
única
enfermeira.
Realizados
diariamente limpeza da ferida com
soro fisiológico a 0,9% e polihexanida;
desbridamento mecânico nas regiões
com esfacelo nos dois primeiros
meses; aplicado cobertura de acordo
com cada estágio da ferida – hidrofibra
sem prata na primeira semana, em
presença de exsudato; papaína 10%
sobre necrose isquêmica e hidrogel
com alginato em presença de
esfacelo, durante todo o tratamento;
em todos os curativos: como cobertura
primária gaze com petrolatum; creme
barreira
em
regiões
peri-lesão;
hidratação do pé com hidratante
comum;
gaze
como
cobertura
secundária e como proteção entre os
dedos, ocluído com atadura frouxa.

COMENTÁRIO

A intervenção precoce no pé diabético
é fundamental para preservação do
membro, redução global do número de
amputações e, em última instância,
diminuição da mortalidade a ele
associada.
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