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A relevância do contato com a neuropatia diabética periférica no decorrer da 
graduação em enfermagem 

 
Introdução 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica de grande importância, 

constituindo um amplo problema de saúde pública e de epidemia mundial, devido 

sua alta prevalência e elevada taxa de mortalidade (Fernandes Pereira et al., 2013; 

Neta, 2013; Brinati et al., 2017). 

 Estima-se que atualmente a população mundial de portadores seja de 387 

milhões de pessoas, sendo que 80% desses indivíduos vivem em países em 

desenvolvimento, e a previsão para 2035 é que alcance 471 milhões. (Milech et al., 

2016).  

No contexto das implicações associadas ao DM, enfatiza-se a Neuropatia 

Diabética Periférica (NDP), estabelecida como uma situação clínica em que os 

membros inferiores podem manifestar insensibilidade(Da Silva Sales et al., 2012; 

Fernandes Pereira et al., 2013; Brinati et al., 2017). 

 Resultando em agravos das fibras nervosas pelo contato prolongado a 

hiperglicemia, com perca cinestésica, do movimento articular e do feedback da 

percepção dos receptores periféricos. Podendo-se constatar este distúrbio 

neurológico previamente na evolução do DM tipo 2, muitas vezes no momento do 

diagnóstico  (Santos et al., 2015; Milech et al., 2016). 

Desenvolvendo-se de maneira lenta, evolutiva e simétrica apresentando a 

princípio sintomas sensitivos e autonômicos, progredindo com acometimento das 

fibras largas sensitivas e por fim motoras (Nascimento et al., 2016; Brinati et al., 

2017). 

A neuropatia é capaz de ser prontamente diagnosticada no corpo social, 

como: unidades básicas de saúde, ambulatórios de especialidades e hospitais, 

através do exame físico dos membros periféricos, sendo uma das etapas da 

sistematização da assistência de enfermagem, tratando-se de uma atividade 

privativa do enfermeiro (Policarpo et al., 2014; Dias e Carneiro, 2016). 

O mesmo tem papel essencial na prestação de cuidados a indivíduos com 

ND, especialmente por desenvolver atividades educativas, com o objetivo de 

expandir o nível de conhecimento dos pacientes e comunidade, além de contribuir 

para a adesão destes ao tratamento. Nesta perspectiva, é correto inferir que as 



ações têm um papel fundamental no controle dessa doença, já que as complicações 

oriundas estão diretamente relacionadas ao conhecimento para o autocuidado diário 

e ao estilo de vida saudável (Batista Mascarenhas et al., 2011; Mascarenhas et al., 

2011; Fernandes Pereira et al., 2013). 

A independência do enfermeiro é vital para o exercício de suas tarefas 

durante a prática profissional, consequentemente deve ser estimulada desde os 

primeiros anos de sua formação para que possam firmar suas bases teóricas no 

princípio da autonomia. Reconhecendo a necessidade de se formar sujeitos sociais 

com competência de atuar em contextos de incertezas e diversidades (Campos et 

al., 2014; Branco et al., 2015). 

Objetivo 

Demonstrar a relevância do conhecimento sobre neuropatia diabética para os 

graduandos de enfermagem.  

Método 

 Efetuou-se uma revisão bibliográfica de caráter narrativo, em que a proposta 

do trabalho não foi a pesquisa baseada em evidências, e sim retratar sobre a 

temática com base no que os pesquisadores julgam pertinentes. Apontando como 

inconveniente a não menção do local em que as informações foram retiradas, sendo 

capaz de gerar viés de seleção. Com o intuito de evitá-los, foi executada uma busca 

de artigos com especificações previamente estabelecidas (Ribeiro e Medeiros 

Júnior, 2016). 

 A análise decorreu na base de dados da Scientific Electronic Libraly Online, 

Literatura Latino Americana de Informações Bibliográficas em Ciências da Saúde, 

Base de Dados em Enfermagem e National Library of Medicine nos meses de 

janeiro à maio de 2017, utilizando os descritores: diabetes mellitus, neuropatia 

diabética periférica, enfermagem, conhecimento, graduação e fisiopatologia. 

 Como critérios de elegibilidades foram utilizados artigos publicados nos anos 

de 2011 à 2017, encontrados na língua portuguesa, a qual tenha disponibilizado o 

texto na íntegra e estudos experimentais. Já como critérios de exclusão artigos que 

não contemplaram o tema após leitura e encontrados duplicados nas bases de 

dados, após os resultados foram utilizados artigos considerados relevantes para o 

desenvolvimento da pesquisa atual. 

Discussão e Resultados  



Os artigos que serviram para a elaboração desta revisão indicam a educação 

superior em enfermagem como uma área que não é estática e está sujeita a 

transformações contínuas, onde se visa uma maior autonomia por parte dos 

discentes, trazendo em seu desenvolvimento, competências, habilidades e 

conhecimento crítico, estando aberto a buscas alternativas que possibilitem uma 

maior segurança na realização da assistência (Erdmann et al., 2011).   

Observou-se que a prevalência dos currículos de graduação em enfermagem 

possui o propósito de formar profissionais qualificados, que desenvolva capacidade 

de pensamento crítico, para confrontar questões complexas do desempenho 

profissional, e que seja interativo na sociedade. O raciocínio e a crítica no momento 

em que agregado no pensar, são instrumentos mentais excepcionais no 

entendimento da realidade do conhecimento (Magnago e Tavares, 2012; Da 

Fontoura Winters e Do Prado, 2015; Dos Santos et al., 2015). 

 Sendo assim é indispensável que a educação do profissional de saúde 

disponha de uma estrutura que permita a transição entre a tese e a técnica. Neste 

segmento os discentes são intérpretes de um percurso em que os educadores são 

facilitadores do progresso educacional e a colaboração dos profissionais de saúde, 

na função de instrutores é fundamental na direção e resolução das atividades dos 

discentes e para o processo de ensino e desenvolvimento do conhecimento (Camillo 

et al., 2013; Carácio et al., 2014). 

Desta forma é importante ressaltar a necessidade do graduando de 

enfermagem conhecer as comorbidades relacionadas à neuropatia diabética 

periférica, trazendo uma reflexão do quão é essencial o papel do enfermeiro 

referente aos ensinamentos recebidos no decorrer de sua formação, reconhecendo 

a necessidade de se formar sujeitos sociais com competência de atuar em contextos 

de incertezas e diversidades (Campos et al., 2014; Branco et al., 2015; Andrade et 

al., 2016).  

Até o momento não há uma padronização das intervenções de conhecimento 

em saúde voltadas para os pacientes neuropáticos, mas é evidente que essas ações 

devem ter o objetivo de conscientizá-los, alertando sobre as precauções apropriadas 

e conceder um foco maior para esses que sejam identificados com risco iminente 

para o surgimento de lesões. Nesse caso, o enfermeiro deve favorecer condutas 



educativas para informar esta parcela da população do que é possível precaver e 

sensibilizar estes clientes quanto às vantagens desses cuidados essenciais com os 

membros inferiores e o não abandono das práticas preventivas (Melo et al., 2011; 

De Sá Marques et al., 2013). 

 Para (Borba et al., 2012) a promoção da saúde é proporcionada pelo ensino 

em saúde, método político de criação para a cidadania ativa, com o intuito de 

renovar a realidade social e sobre tudo em busca da melhoria na qualidade de vida. 

Com o objetivo de elaborar um saber comum sobre o processo saúde, doença e 

cuidado. Por meio da criação e fortalecimento da cumplicidade, a educação garante 

a população, direito de julgar quais os recursos são mais adequados para 

proporcionar, manter e reestabelecer sua saúde. 

Considerações  

Com base nas reflexões geradas, observou-se a importância do ensino de 

qualidade a fim de proporcionar um embasamento sólido ao graduando de 

enfermagem, para que possam disseminar o conhecimento específico aos 

portadores e a comunidade, alertando sobre os riscos da neuropatia, bem como 

formas de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde. 
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