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RESUMO 

 
Pé diabético representa um grave problema de saúde pública e compreende as 
diversas alterações e complicações ocorridas, isoladamente ou em conjunto, nos pés 
e nos membros inferiores dos diabéticos, resultados de uma série de alterações 
metabólicas, vasculares e neuropáticas. Este trabalho tem como objetivo elaborar um 
plano de cuidados para os pacientes diabéticos, visando à adoção de estratégias 
preventivas para a não ocorrência do pé diabético. Considerando a inexistência deste 
plano, no território de atuação da equipe de saúde da família, e que a realização deste 
trabalho é bastante inovador e oportuno, principalmente em relação à gravidade do 
pé diabético, expondo o paciente ao risco de complicações ainda mais extensas.  A 
adoção de estratégias preventivas pela equipe de saúde da família, no processo de 
educação em saúde, deve contribuir para que os pacientes possam agregar 
mudanças de comportamento em relação aos cuidados com os membros inferiores. 
A meta é a de cadastrar e estratificar o risco de desenvolvimento do pé diabético em 
100% dos pacientes diabéticos do território de atuação da equipe no município de São 
José de Mipibu. As estratégias metodológicas serão realizadas com o grupo de 
diabéticos, aplicação de questionário para o perfil dos pacientes e as rodas de 
conversa, com base nos protocolos vigentes e discussão de aspectos relacionados às 
estratégias preventivas do pé diabético, com formulação de check list, a ser 
compartilhado em capacitações com a equipe e orientações aos pacientes.  Com isso, 
se espera adquirir uma maior qualificação e vinculação no cuidado entre equipe e 
pacientes, no compartilhamento de saberes e práticas promocionais e de prevenção 
do pé diabético. Portanto, espera-se que este plano contribua para as mudanças 
necessárias ao longo da intervenção, iniciando-se com uma efetiva mobilização e 
capacitação da equipe, cadastro e adesão dos pacientes portadores de diabetes 
mellitus, desenvolvendo um cenário ideal para a prevenção das complicações do 
diabetes mellitus, principalmente o desenvolvimento do pé diabético.  
 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Atenção Primária da Saúde. Estratégias.  
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ABSTRACT 

 

Diabetic foot represents a major public health problem and comprises the various 
changes and complications that occurred, alone or together, in the feet and lower limbs 
of diabetics, it is a result of a series of metabolic, vascular and neuropathic alterations. 
This work aims to develop a plan of care for diabetic patients, aiming at the adoption 
of preventive strategies for the non occurrence of diabetic foot. Considering the 
inexistence of this plan, in the area where the family health team works, and that this 
work is quite innovative and timely, especially in relation to the severity of the diabetic 
foot, exposing the patient to the risk of even more extensive complications. The 
adoption of preventive strategies by the family health team, in the process of health 
education, should contribute so that the patients can aggregate changes of behavior 
in relation to the care with the lower limbs. The goal is to register and stratify the risk 
of developing diabetic foot in 100% of diabetic patients in the territory of the team in 
the city of São José de Mipibu. Methodological strategies will be carried out with the 
group of diabetics, application of questionnaire to the profile of the patients and 
conversation circles, based on the current protocols and discussion of aspects related 
to the diabetic foot preventive strategies, with a check list formulation, to be shared in 
training with the team and guidance to patients. With this, it is expected to acquire a 
greater qualification and linkage in the care between team and patients, in the sharing 
of knowledge and promotional practices and of prevention of diabetic foot. Therefore, 
it is expected that this plan will contribute to the necessary changes throughout the 
intervention, starting with an effective mobilization and qualification of the team, 
registration and adherence of patients with diabetes mellitus, developing an ideal 
scenario for the prevention of complications of diabetes mellitus, especially the 
development of diabetic foot. 
 
keywords: Diabetes mellitus; Primary Health Care; Strategies. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

1.1 Título 

PÉ DIABÉTICO: ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS. 

1.2 Equipe Executora 

Percy Domingos Queiroz da Costa 1 

Jerusa Emidia Roxo de Abreu 2  

 

2 INTRODUÇÃO 
 

 

A população diabética no mundo está em franca expansão. Estima-se que o 

número de pacientes salte dos quase 200 milhões atuais para mais de 300 milhões 

de indivíduos nos próximos 20 anos (RAUNER, 2005). Na atualidade, o Diabetes 

Mellitus é a doença metabólica que atinge uma grande parte da população em todas 

as faixas etárias. Com a introdução de uma alimentação mais ocidentalizada e o 

aumento do sedentarismo, a taxa de incidência desta moléstia vem aumentando 

exponencialmente nos últimos anos e consequentemente as complicações da mesma. 

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. Desta forma, lesões plantares em pacientes diabéticos 

costumam ser resultado de uma série de alterações metabólicas, vasculares e 

neuropáticas, que atuam de forma sinérgica, acometendo os pés dos pacientes 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015; CAIAFA et al, 2011). Estas 

alterações atuam favorecendo uma cadeia de eventos, que compreendem uma maior 

propensão a desenvolver lesões de pele e a dificuldade de cicatrização destas lesões, 

expondo o paciente ao risco de complicações ainda mais graves tais como, infecções, 

por vezes, graves e extensas (HOBIZAL, 2012). Na última década experimentamos 
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grandes avanços na compreensão da fisiopatologia, na abordagem e no tratamento 

do diabetes e de suas complicações. Um indivíduo diabético tem entre 15 e 40 vezes 

mais chance do que a população geral de submeter-se a uma amputação do membro 

inferior. Em pacientes com lesões infectadas e isquêmicas, o risco pode ser 90 vezes 

maior comparado ao apresentado por pacientes sem isquemia ou infecção 

(MAGALHÃES, 2008). 

Os fatores de risco para as úlceras nos pés são: antecedente de úlcera nos pés; 

amputação não-traumática; educação em saúde deficiente; neuropatia que leva a 

insensibilidade e deformidade; calos e lesões não-ulcerativas; uso de calçados 

inadequados; tabagismo; hipertensão arterial; dislipidemia, baixa acuidade visual e 

inacessibilidade ao sistema de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

Um dos maiores desafios para o estabelecimento do diagnóstico precoce em 

pessoas diabéticas em risco de ulceração nos membros inferiores é a inadequação 

do cuidado para com os pés ou a falta de um simples exame dos mesmos. Os 

profissionais de saúde devem envolver a pessoa diabética em todas as fases do 

processo educacional, pois, para assumir a responsabilidade do papel terapêutico, o 

paciente precisa dominar conhecimentos e desenvolver habilidades que o 

instrumentalizem para o autocuidado. Assim, o processo de educação em saúde para 

a prevenção do pé diabético deve visar o desenvolvimento pessoal que propicie as 

mudanças de comportamento em relação aos cuidados com os membros inferiores. 

Para tanto, é necessário promover condições favoráveis para a manutenção e 

valorização do comportamento esperado (CONSENSO INTERNACIONAL SOBRE PÉ 

DIABÉTICO, 2001).  

O pé diabético é considerado uma complicação do Diabete mellitus e a maior 

causa de amputações de membros inferiores. Para evitar seu aparecimento são 

necessárias orientações de medidas preventivas e autocuidado do portador.  

Independentemente do desenvolvimento econômico, político e social de um país. O 

Diabetes Mellitus (DM) é um importante e crescente problema de Saúde Pública. Sua 

prevalência, em particular a do tipo 2, está aumentando de forma exponencial e é mais 

encontrada nas faixas etárias avançadas, em face do aumento da expectativa de vida 

e do crescimento populacional (MILECH, 2004). 

As práticas de educação de saúde numa proposta de construção compartilhada 

devem ser orientadas pela busca da interdisciplinaridade, da autonomia e da 

cidadania. Ou seja, práticas que privilegiem a interação comunicacional onde sujeitos 
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detentores de saberes diferentes, apropriam-se destes, transformando-se e 

transformando-os (ACIOLI, 2008).  

A prevenção é a primeira linha de defesa contra as úlceras diabéticas. Estudos 

têm demonstrado que programas educacionais abrangentes, que incluem exame 

regular dos pés, classificação de risco e educação terapêutica, podem reduzir a 

ocorrência de lesões nos pés em até 50%. Os diabéticos devem observar diariamente 

seus pés buscando a presença de edema, eritema, calosidade, descoloração, cortes 

ou perfurações, e secura excessiva; na impossibilidade de o portador realizar essa 

observação, um familiar deve procedê-la (CUBAS, et al. 2013). 

 

3 JUSTIFICATIVA  
 

O Diabetes Mellitus é uma doença de alta prevalência e representa um sério 

problema de saúde pública, sendo que na população mundial há um elevado índice 

de incapacidade gerado pela ocorrência de suas complicações. O aumento da 

prevalência do Diabetes Mellitus juntamente com a elevada complexidade do 

tratamento reforça a importância de uma maior atenção para o assunto.  

Justifica-se a escolha do tema pela constatação das altas taxas de 

complicações do Diabetes Mellitus na área abrangida pela Estratégia de Saúde da 

Família CAIC, localizada no município de São José de Mipibu/RN. Observou-se que 

muitos pacientes somente procuram a ESF em estágios avançados da doença, 

principalmente quando já existe perda de sensibilidade parcial ou completa, e até 

mesmo a presença de ulcerações de membros inferiores.  

A ESF conta com um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um 

cirurgião-dentista, um auxiliar de dentista, seis agentes comunitários de saúde, um 

auxiliar de serviços gerais, e um arquivista. Essa equipe faz uma abordagem clínica 

dos pacientes, porém nunca foi realizada iniciativa voltada para a prevenção do pé 

diabético entre estes pacientes, de acordo com as normas e protocolos vigentes.  

Sabe-se que para o sucesso do cuidado dos pacientes ainda é necessário aplicar 

algumas intervenções e mudanças, que necessita de uma capacitação da equipe e 

da definição de orientações e medidas preventivas indispensáveis na abordagem  

educativa.  
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A ESF CAIC não possui dados ou registros claros deste grupo, pois ainda não 

foi possível o cadastramento completo e quando há o cadastramento não existe uma 

boa adesão do paciente, dificultando assim um diagnóstico precoce, melhor 

acompanhamento e prevenção das complicações causadas pelo Diabetes Mellitus. 

Nota-se que a atenção ao diabético na ESF CAIC ainda está aquém da preconizada 

pelo Ministério da Saúde. 

A neuropatia periférica é de evolução lenta e pouco sintomática, levando assim 

a um diagnóstico e tratamento tardio, quando essa condição se soma a baixa adesão 

do usuário ao tratamento indicado, resultando nos principais fatores para o 

desenvolvimento do pé diabético. A estratificação de risco demonstra ser de extrema 

importância, por contribuir para o declínio da incidência desta complicação e assim 

garantir um melhor prognóstico e qualidade de vida.  

Esse projeto de intervenção está sendo desenvolvido juntamente com uma 

equipe multiprofissional e a população alvo cadastrada no território da ESF de CAIC, 

de São José de Mipibu, com intuito de intervir no desenvolvimento do pé diabético. 

Para isso, são realizadas ações com objetivo de priorizar a adscrição de pacientes 

com Diabetes Mellitus na região da ESF CAIC, privilegiando atividades educativas e 

acompanhamento integral dos pacientes com apoio da equipe multiprofissional, 

melhorando assim a adesão.  

4 OBJETIVOS 

4.1 Geral 

Elaborar um plano de cuidados para os pacientes diabéticos, visando à adoção de 

estratégias preventivas para o pé diabético. 

4.2 Específicos 

 Capacitar a equipe multiprofissional para o atendimento integral e adoção de 

estratégias preventivas voltadas aos pacientes com Diabetes Mellitus  

 Ampliar o acesso e a cobertura dos diabéticos aos cuidados preventivos. 

 Melhorar a adesão do diabético ao programa  

 Estratificar o risco de desenvolvimento do pé diabético  
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5 METAS  

 Capacitar 100% da equipe multiprofissional dando ênfase à importância que esses 

profissionais assumem no cuidado. 

 Cadastrar 100% dos pacientes com Diabetes mellitus do território de atuação da 

equipe. 

 Promover ações preventivas em 100% dos pacientes diabéticos cadastrados.  

 Realizar a estratificação do risco de desenvolvimento do pé diabético em 100% 

dos pacientes diabéticos  

6 METODOLOGIA  

 Esse projeto de intervenção está estruturado para ser desenvolvido em um 

período de 06 (seis) meses na Estratégia de Saúde da Família, CAIC, em São José 

de Mipibu, Rio Grande do Norte, tendo como uma população-alvo os pacientes 

portadores de Diabetes Mellitus.  

 Capacitar a equipe multiprofissional com rodas de conversas e 

compartilhamento das normas de cuidado do protocolo do Ministério da Saúde, de 

forma e periodicidade regular, com o intuito de evitar, prever e reconhecer sinais e 

sintomas do desenvolvimento da neuropatia e vasculopatia diabética para ter um 

atendimento prioritário, diminuindo assim a possibilidade de evolução para o pé 

diabético.  

 Informar a população durante as consultas, visitas domiciliares, palestras 

educativas e visitas feitas pelos agentes comunitários de saúde sobre a existência do 

programa de atenção a prevenção do pé diabético, divulgando o check list com o 

essencial das orientações preventivas e promocionais. De acordo com o cuidado 

preconizado pelo Manual do pé diabético de 2016 do Ministério da Saúde, as 

orientações serão principalmente: inspecionar os pés diariamente e a parte interna 

dos calçados; usar calçados confortáveis e de tamanho apropriado evitando o uso de 

sapatos apertados ou com reentrâncias e costuras irregulares; usar cremes e óleos 

hidratantes para pele seca, porém evitando de usar entre os dedos; cortar as unhas 

em linha reta; não utilizar agentes químicos ou emplastros para remover calos; 
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procurar imediatamente Unidade de Saúde se uma bolha, um corte, um arranhão ou 

uma ferida aparecer.  

 Para melhorar o acesso e a adesão ao diabético ao programa, serão 

monitoradas as agendas médicas e da enfermagem diariamente, promovendo o 

acesso avançado a todos os pacientes diabéticos, segundo critério de prioridade de 

atendimento, bem como a busca ativa de todos os faltosos e realizando a busca ativa 

dos ainda não cadastrados, com apoio dos agentes comunitários de saúde. Serão 

remarcadas as consultas aos pacientes que faltaram, melhorando a qualidade do 

acesso e mantendo um vínculo com o paciente, pois o mesmo sabe que será bem 

acolhido na ESF. Serão realizadas ainda rodas de conversa de forma dialogada e 

participativa, com vídeos e imagens de lesões de pés diabéticos, criando um ambiente 

propício para compartilhar expectativas, conhecimentos e práticas de cuidado 

baseado nas experiências de cada paciente. 

 A estratificação de risco do desenvolvimento do pé diabético será feita com a 

ajuda da equipe multiprofissional, onde serão realizados atendimentos clínicos dos 

pacientes levando em consideração os seguintes marcadores: a avaliação dos pulsos 

em membros inferiores, o teste de sensibilidade das extremidades, a ectoscopia de 

membros inferiores, avaliando presença de ulcerações, feridas, rarefação de pêlos em 

membro inferiores, alteração na temperatura cutânea ou cianose, presença de 

deformidades ósseas ou alterações de mobilidade articular, presença de micoses, 

aferição da  pressão arterial, e acompanhamento com exames laboratoriais – mais 

especificamente – glicemia, hemoglobina glicosilada, e curva glicêmica. Diante do 

resultado desta avaliação, o paciente será estratificado como de alto, moderado e 

baixo risco de desenvolvimento da neuropatia e vasculopatia periférica e 

consequentemente do pé diabético, e assim sendo realizado o manejo adequado do 

paciente.  

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Cadastro e perfil dos 
pacientes diabéticos 
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Capacitação da equipe 
multiprofissional  

      

 Ações de Cuidado e de 
Monitoramento dos 

diabéticos cadastrados 

      

Divulgação à população 
do território sobre o 

programa do pé diabético  
      

Realização de rodas de 
conversas sobre pé 

diabético 

      

Realização de avaliação 
e acompanhamento dos 

marcadores dos 
pacientes cadastrados 

      

Monitoramento da 
intervenção 

      

 

8 IMPACTOS ESPERADOS 

          Espera-se com este plano de intervenção capacitar a equipe multiprofissional 

da Estratégia de Saúde da Família CAIC de São José de Mipibu /RN, para que assim 

possa qualificar e atender de forma integral, com adoção de estratégias preventivas 

eficazes aos pacientes portadores de Diabetes mellitus.  

           Com as orientações compartilhadas nas rodas de conversas, e nas avaliações 

clínicas baseadas nos protocolos, deseja-se que os pacientes tenham uma melhor 

adesão, acesso e qualidade em especial na adoção de medidas preventivas.  

            Após a estratificação do risco dos pacientes portadores de Diabetes Mellitus, 

classificando-os em alto, moderado, e baixo risco, almeja-se que os pacientes de alto 

risco tenham um acompanhamento mensal no cuidado dos pés, os pacientes de 

moderado risco sejam avaliados semestralmente, e os de baixo risco sejam avaliados 

anualmente. Além da avaliação clínica, faz-se necessária a realização da avaliação 

com exames laboratoriais preconizados. 

        Espera-se um aumento do cadastramento dos pacientes portadores de Diabetes 

Mellitus após o início da intervenção, tendo em vista que a adscrição será crescente 

e constante, contribuindo para um maior acolhimento e acesso às estratégias 

preventivas e ampliação de benefícios na saúde dos diabéticos. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As doenças crônicas não transmissíveis representam um dos principais 

desafios de saúde pública para o desenvolvimento global nas próximas décadas, 

sendo o pé diabético uma das principais complicações dos pacientes diabéticos. A 

equipe de saúde da família, no contexto da Atenção Primária em Saúde tem uma 

atribuição importante no controle do Diabetes Mellitus, no manejo e na prevenção de 

suas complicações. A intervenção proposta promoverá a capacitação da equipe de 

Saúde da Família, cadastro, busca ativa e acompanhamento dos pacientes, melhor 

acesso e acolhimento, identificação precoce de sinais e sintomas da neuropatia e 

vasculopatia periférica, prevenindo o desenvolvimento do pé diabético.  

 A intervenção na ESF CAIC proporcionará uma maior cobertura de atendimento 

aos diabéticos, melhorando assim o acolhimento do paciente na unidade, a qualidade 

do atendimento, e adesão ao tratamento por meio da introdução de rodas de 

conversas com imagens e vídeos onde todos possam entender a evolução da doença 

e conseguir identificar precocemente durante os primeiros sinais e sintomas de 

gravidade, do aparecimento da neuropatia. 

 A estratificação de risco do desenvolvimento do pé diabético proporcionará um 

cuidado mais personalizado para cada paciente de acordo com suas necessidades 

clínicas, com o estadiamento da doença de forma precoce, e intervenção incisiva que 

possa realmente modificar o prognóstico do paciente.  

 Portanto, espera-se que as mudanças inovadoras do cuidado sejam instituídas 

ao longo da intervenção, promovendo uma efetiva capacitação da equipe e uma 

adesão dos pacientes portadores de diabetes mellitus ao programa, desenvolvendo 

assim uma cultura preventiva e promocional entre equipe e pacientes, para o pé 

diabético.  
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