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Introdução

Diabetes mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que
apresenta em comum à hiperglicemia, resultante de defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou
em ambas. A classificação atual do Diabetes mellitus baseia-se na etiologia e não no tipo de tratamento,
portanto, os termos “Diabetes mellitus insulinodependente” e “Diabetes mellitus insulinoindependente”
devem ser eliminados dessa categoria classificatória. A classificação proposta pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e pela Associação Americana de Diabetes (ADA), inclui quatro classes clínicas:
Diabetes mellitus tipo 1 (DM1), Diabetes mellitustipo 2 (DM2), outros tipos específicos de
Diabetes mellitus e Diabetes mellitus gestacional (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2015-2016).

Atualmente, estima-se que a população mundial com diabetes seja da ordem de 387 milhões e que alcance
471 milhões em 2035. O número de diabéticos está aumentando em virtude do crescimento e do
envelhecimento populacional, da maior urbanização, da progressiva prevalência de obesidade e
sedentarismo, bem como da maior sobrevida de pacientes com DM (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2015-
2016).

No Brasil, no final da década de 1980, estimou-se a prevalência de DM na população adulta em 7,6%.
Estudo recente, realizado em seis capitais brasileiras, com servidores de universidades públicas, na faixa
etária de 35 a 74 anos, porém com medidas laboratoriais mais abrangentes, encontrou uma prevalência de
cerca de 20%, aproximadamente metade dos casos sem diagnóstico prévio. Em 2014, estimou-se que
existiriam 11,9 milhões de pessoas, na faixa etária de 20 a 79 anos, com diabetes no Brasil, podendo alcançar
19,2 milhões em 2035 (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2015-2016).

O pé diabético é a complicação mais comum entre os portadores de DM e é res ponsável pela maioria das
internações e amputações de membros inferiores (SILVA et al, 2013). O termo pé diabético pode ser definido
como “infecção, ulceração e ou destruição dos tecidos profundos”, é geralmente associado à doença vascular
periférica e às anormalidades neurológicas em membros inferiores (SANTOS; CAPIRUNGA; ALMEIDA,
2013).

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou em 1997, que 20% a 35% dos portadores de Diabetes
Mellitus (DM) após 15 anos de doença, terão algum grau de neuropatia, e 85% dos casos evoluem para
amputação. No Brasil, a prevalência de ulceração nos pés de diabéticos tipo 2, vai de 5% a 10%, e 15%
destes, terão algum tipo de lesão nos pés ao longo da vida.(SANTOS; CAPIRUNGA; ALMEIDA, 2013).

Os fatores de risco que podem ser associados à úlcera no pé englobam: úlcera ou amputação prévia,
neuropatia (por causa da debilitação sensitivo-motora), trauma (andar descalço, calçado inadequado,
ferimentos nos pés por objetos perfuro cortantes), biomecânica (engloba diminuição da mobilidade articular,
proeminências ósseas que são áreas de risco, deformidade no pé por osteoartropatia, calos, doença vascular
periférica, condições socioeconômicas, baixa condição social, inacessibilidade ao sistema de saúde,
negligência ao tratamento e falta de prevenção), (SANTOS; CAPIRUNGA; ALMEIDA, 2013).

A prevenção é a primeira linha de defesa contra as úlceras diabéticas (CUBAS et al, 2013). Desse modo, a
abordagem do pé diabético constitui um desafio aos profissionais de saúde e enfermagem em todo o mundo,
principalmente nos países mais pobres, onde se enfrentam muitas dificuldades, como preconceitos,
desconhecimento do assunto, condi ções socioeconômicas precárias (SILVA et al, 2013).



A enfermagem tem um papel de extrema importância para o DM, doença onde a prevenção é o melhor
caminho. Traçando o perfil de seus pacientes e formando estratégias de cuidados específicos, ele consegue
diminuir muitos agravos, evitando as sequelas. Para isso ele precisa contar com a ajuda de outros
profissionais que comunguem do mesmo propósito, como é o caso do médico, nutricionista, educador físico
e etc. Uma ação educa tiva multiprofissional trazem benefícios que são traduzidos pela qualidade de vida de
seus pacientes (SILVA et al, 2013).

 

Justificativa

O presente estudo é relevante tendo em vista aumento de amputações decorrentes como complicações por
Diabetes Mellitus na Unidade de Saúde da Família Jardim América I na cidade de Várzea Paulista. 

 

Objetivo Geral

O objetivo do presente projeto será de implantar medidas para rastreamento de fatores de risco no paciente
portador de Diabetes Mellitus a fim de prevenir úlceras em membros inferiores.

Objetivos específicos: 

1. prevenção de amputações

2. redução de custos para os serviços de saúde

3. Implantar e avaliar o projeto

 

 

Método

 

Local: Unidade de Saúde da Família Cidade Nova. Município de Várzea Paulista.

Público-alvo: Pacientes portadores de Diabetes Mellitus.

Participantes: Indivíduos da comunidade adscrita no território de atuação da equipe

 

Ações: 1. Estratégia de divulgação do projeto: Será realizada a divulgação através de cartazes ilustrativos
confeccionados pela própria equipe de Saúde da Família.

 

2. Treinamento dos profissionais: será realizada capacitação para os agentes comunitários de saúde, com o
objetivo de através dos mesmos sensibilizarmos o público-alvo quanto à importância da participação nas
atividades a serem desenvolvidas. Capacitar os técnicos/auxiliares de enfermagem quanto à necessidade da
avaliação da enfermeira quanto a resultado da glicemia capilar e/ou alterações em membros inferiores.

 

3. Processo de implantação do projeto: A estratégia principal será de realizar oficinas quinzenais com a
presença da equipe multidisciplinar e avaliar a percepção do grupo quanto às complicações da patologia,



diante do diagnostico do grupo definir os fatores de risco mais predominantes no grupo e desenvolver ações
conjuntas para redução dos mesmos.

- Implantar sistema de consulta de enfermagem de rotina para pacientes mais vulneráveis a desenvolver
úlceras em membros inferiores, realizando através disto à busca dos faltosos, controle dos retornos às
consultas com a equipe multidisciplinar.

 

Avaliação / Monitoramento: Para a avaliação dos indicadores, será realizado um levantamento das
estatísticas dos casos presentes no território e avaliado qual a prevalência e/ou incidência desta mesma
problemática no território após a implantação do projeto.

 

 

Resultados esperados: O presente poderá trazer benefícios e reduzir os indicadores das diversas formas de
amputações causadas em consequência a Diabetes Melittus, reduzindo sucessivamente os gastos no Sistema
Único de Saúde em âmbito municipal. Este estudo deverá atingir diretamente na qualidade de vida dos
indivíduos envolvidos levando em consideração o individuo como um todo. 
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