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Contextualização do Problema:  
 
 Úlceras nos pés e amputação são complicações frequentes em portadores de Diabetes Mellitus (DM) (neste grupo, o risco de amputação de mem
 As úlceras em pessoas com diabetes são responsáveis por grande percentual de morbimortalidade e hospitalização e têm um período de internaç
 Ao se avaliar uma pessoa com diabetes, enfatizando-se a prevenção das complicações nos pés, o profissional deve buscar não só a influência do
 O enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família, e nesse contexto, a consulta de enfermagem, tornam-se importantes na identificação precoce d
 
Justificativa:  
 
 O presente estudo é relevante tendo em vista a necessidade de implantar modelos sistematizados de estratégias para a identificação de usuários
 
Objetivos:  
 
Objetivo Geral:  
 
 O objetivo do presente estudo será avaliar o processo de implantação do treinamento de profissionais de saúde para avaliação do pé diabético do
 
Objetivos Específicos:  
 
1. Discutir e divulgar o projeto para a equipe local. 
2. Treinar os profissionais da equipe local sobre a avaliação do é diabético e condutas necessárias conforme cada caso.
3. Implantar e avaliar o projeto.  
 
Método:  
 
Local: Unidade de Saúde da Família Bananal – SP. 
 
Município de Bananal. 
 
Público-alvo: Pacientes diabéticos. 
 
Participantes: Gestores do sistema municipal de saúde e profissionais que atuam no atendimento destes pacientes em serviços de atenção primária à 
 
Ações:  
 
1. Estratégia de divulgação do projeto. Será realizado um seminário semanal de sensibilização da comunidade local para a importância da detecção pr
 
2. Treinamento dos profissionais: Quatro profissionais de saúde representantes das Unidades de Saúde da Família do município participarão de sensib
 
3. Implantação do projeto junto a Secretaria municipal de saúde, definindo modos de progressão das ações e avaliação dos resultados esperados.  
 
Avaliação / Monitoramento:  
 
 Monitoramento através de planilhas definindo o quantitativo de avaliações,  número de casos alterados e de ações desencadeadas, caso a caso. 
 
Resultados esperados:  
 
 O presente estudo pretende possibilitar e aprimorar os cuidados desencadeados aos pacientes diabéticas na ótica dos cuidados voltados aos clie
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