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PÉ DIABÉTICO E ASSISTÊNCIA DE 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE: REVISÃO 

 

RESUMO 

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica causada pela 
deficiência ou resistência à ação da insulina, que se não for 
precocemente diagnosticada e tratada pode resultar em complicações 
como o pé diabético, um dos fatores mais severo e debilitante ao 
paciente diabético. Evidências mostram que mais de 10% das pessoas 
com DM são suscetíveis a desenvolver úlceras nos pés em algum 
momento da vida. Sendo assim, representa uma das maiores 
preocupações da saúde pública. Portanto, a atuação multidisciplinar se 
faz necessária desde o diagnóstico até á reabilitação realizando um 
papel de suma importância na divulgação, educação e conscientização. 
Por meio de um levantamento bibliográfico nas bases de dados da 
Bireme, PubMed e Mediline, este estudo visa complementar as 
informações a respeito dessa patologia e suas consequências para o 
paciente com pé diabético, pois este é responsável por um grande 
número de deformidades e amputações em membros inferiores. 

Palavras-Chave: pé diabético; Diabetes Mellitus; úlceras assistência de saúde; 
Brasil. 

ABSTRACT 

Diabetes mellitus is a metabolic disease caused by insufficient or 
resistance of insulin action, which without early diagnosis and 
treatment can result in complications such as diabetic foot, which is one 
of the most severe and limiting to diabetic patient. Evidence shows that 
over 10% of people with diabetes are prone to develop foot ulcers at 
some point in your life. For this reason, represent a great problem of 
public health. Thus, multidisciplinary action is needed from his 
diagnosis until his rehabilitation making a role of great importance in 
publicity, education and awareness. Based on bibliographic databases 
in Bireme, this study aims to clarify the information about this disease 
and its consequences, especially the diabetic foot, which can lead to 
limb deformity and amputations in the population diabetic. 

Keywords: diabetic foot; Diabetes mellitus; ulcers; health care; Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Diabete mellitus (DM) é classificado como epidemia mundial pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), estimando-se que em todo o mundo, sua prevalência gira em 

torno de 4,0% e, no Brasil, em 7,6%. Sua incidência vem aumentando de modo alarmante 

nos países em desenvolvimento, tanto em adultos quanto em adolescentes, sem distinção 

entre homens e mulheres, prevendo-se um aumento de 60% da prevalência na população 

adulta acima de 30 anos em 2025, sendo a maior magnitude na faixa dos 45 aos 64 anos 

(MARASCHIN et al., 2010; BRASIL, 2009; JEE et al., 2010; BRADLEY, 2011; GAVIN, 2011). 

A incidência do Diabetes mellitus varia em diferentes populações. O Center for 

Disease Control (CDC) dos Estados Unidos publicou, no final de junho 2008, a atualização 

dos dados epidemiológicos sobre diabetes naquele país. Vinte e quatro milhões de 

americanos foram diagnosticados com DM, e outros 54 milhões apresentaram 

manifestações características do pé diabético representando mais de ¼ das pessoas que 

vivem nos Estados Unidos, com problemas no metabolismo glicêmico (SBD, 2008). 

A hiperglicemia sustentada ao longo do tempo determina uma série de alterações 

estruturais e bioquímicas em órgãos alvos, em especial olhos, rins, coração, artérias e 

nervos periféricos. A duração e a magnitude da hiperglicemia são determinantes da 

progressão da doença microvascular. As células endoteliais não são capazes de controlar o 

transporte de glicose e sofrem sérios danos decorrentes da hiperglicemia intracelular. No 

endotélio disfuncional, os efeitos vasoconstritores se sobrepõem aos efeitos 

vasodilatadores, ocorre perda do controle vasomotor, espessamento do endotélio vascular 

e alteração da relação endotélio e células sanguíneas, especialmente plaquetas e leucócitos 

(BOUSKELA; MAGALHÃES, 2008). A Associação Americana de Diabetes classifica a 

doença em: Diabetes tipo 1 (DM1) é a doença autoimune, que leva à destruição das células 

beta do pâncreas e consequentemente a deficiência absoluta ou parcial de insulina; 

Diabetes tipo 2 (DM2) é induzida predominantemente por um estado de resistência à ação 

da insulina associado a uma relativa deficiência de sua secreção; Diabetes Gestacional é 

circunstância, e a doença é diagnosticada durante a gestação. Outros tipos específicos de 

Diabetes esta associado a desordens genéticas, infecções, doenças pancreáticas, uso de 

medicamentos, drogas ou outras doenças endócrinas (HEDDERSON; GUNDERSON; 

FERRARA, 2011; OPIE, 2011; GUPTA et al., 2011; TANCREDI et al., 2011; JIWANI et al., 

2011; MUNSCH, HERPERTZ, 2011). 

Publicações nacionais, embora escassas, mostram a precária condição de 

assistência aos portadores de diabetes no SUS, onde não se obtêm informações adequadas 
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ao autocuidado, e poucos são aqueles que têm seus pés examinados minuciosamente nas 

consultas, levando ao aumento das taxas de internações, amputações e mortes. 

(REZENDE et al., 2008; ROSA, 2008; CISNEROS; GONÇALVES 2011). 

2. OBJETIVO 

Nesta revisão de bibliográfica tiveram como objetivo verificar a ocorrência e avaliar a 

assistência de profissionais de saúde aos pacientes portadores de pé diabético. 

3. METODOLOGIA 

Tratou-se de um estudo de revisão bibliográfica de caráter descritivo, exploratório, 

quantitativa e qualitativa. Na revisão bibliográfica utilizaram publicações indexadas nas 

seguintes bases de dados eletrônicos: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO, 

Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National 

Library of Medicine (PubMed), Livros das Bibliotecas das Faculdades Públicas e Privada 

de Brasília e Taguatinga, Distrito Federal. Os artigos foram escolhidos após leitura do 

resumo e/ou partes dos artigos, que estavam relacionados com o tema proposto para a 

publicação, no período de 2005 a 2011. 

Os critérios de inclusão dos artigos para análise foram publicações em artigos em 

periódicos, no período estabelecido, e os critérios de exclusão foram artigos fora do 

período considerado para revisão bibliográfica. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Diabetes mellitus 

O pâncreas é uma glândula mista (anfícrina), que apresenta funções tanto endócrinas 

quanto exócrinas. Essa glândula é composta por dois tipos de tecidos: os ácinos que 

secretam suco digestivo no duodeno e as ilhotas de Langherans, que secretam insulina e 

glucagon na corrente sanguínea, sendo essas ilhotas constituídas pelas células alfa, beta e 

delta. As células betas são responsáveis pela secreção da insulina no sangue. Essa 

substância facilita a absorção da glicose pelo tecido muscular esquelético e pelas células 

do tecido adiposo (GUYTON, 2006; TIANO, 2011; AFANEH, 2011). 

A insulina é o hormônio responsável pela redução da taxa de glicose no sangue 

(glicemia), pois capturar glicose para o interior das células, sendo essencial no 



200 Pé diabético e assistência de profissionais da saúde: revisão 

Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 15, Nº. 3, Ano 2011 • p. 197-208 

metabolismo de carboidratos, na síntese de proteínas e no armazenamento de lipídios 

(MENG, 2011). A insulina age em grande parte das células do organismo, como nos 

músculos, no tecido hepático e adiposo, exceto nas células nervosas. Quando a produção 

de insulina é deficiente, a glicose se acumula no sangue e na urina, diminuindo a entrada 

de glicose nas células, o que ocasiona diminuição de sua utilização em vários tecidos, 

aumentando a produção de glicose pelo fígado, e favorecendo um quadro de 

hiperglicemia, coma diabético que pode evoluir para óbito (GUYTON, 2006; 

HELLMANN, 2011; LEVI, 2011). 

As principais manifestações clínicas associadas à hiperglicemia são perda de 

peso, fadiga, poliúria, polidipsia, polifagia, turvação da luz e alteração da resposta 

tecidual com a cicatrização precária de feridas e infecções recorrentes. Esses sintomas 

tendem a se agravar progressivamente gerando complicações severas como cetoacidose 

diabética no DM1 ou ao coma hiperglicêmico hiperosmolar não-cetótico no DM2. Dentre 

os sintomas mais comuns do DM podemos citar alterações visuais, cardíacas, 

circulatórias, digestivas, renais, urinárias, neurológicas, dermatológicas e ortopédicas 

(SBD, 2011; SCHLUSSEL et al., 2011). 

De acordo com este cenário, a meta terapêutica é alcançar níveis normais de 

glicose sanguínea (euglicemia) sem hipoglicemia e sem interromper bruscamente o estilo 

de vida e a atividade diária do paciente. Portanto, a equipe de enfermagem que cuida 

desses pacientes deve auxiliá-los a desenvolver as habilidades de controle do 

autocuidado. Neste contexto, destacam a existência de cinco componentes de tratamento 

do DM, que são: o tratamento nutricional, exercício físico, monitorização, terapia 

farmacológica e educação (SBD, 2011; SANTOS et al., 2005). 

Os fatores de risco para o desenvolvimento da DM mais comuns são: idade 

maior ou igual a 45 anos, tabagismo, etilismo, história familiar da doença, sedentarismo, 

hipertensão arterial, doença coronariana, diabetes gestacional prévio, uso de 

medicamentos que aumentam a glicose como cortisonas, diuréticos tiazídicos e beta-

bloqueadores (BONA et al., 2010; SBD, 2011; BORTOLETO et al., 2009). Os principais 

fatores de risco para o desenvolvimento do DM2 em adultos são o histórico familiar e a 

obesidade. DM2 geralmente ocorre em pessoas acima de 40 anos de idade e crianças, que 

nasceram com mais de quatro kg. O diagnóstico pode ser feito com o exame da glicemia, 

oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O controle do DM deve ser 

feito, principalmente, com mudança nos hábitos de vida como controle da alimentação, 

prática de atividades físicas e administração de medicamentos para controle da insulina 

por via oral ou venosa (BRASIL, 2010; MARRERO, 2009). 
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A evolução do DM1 decorre de um processo autoimune, que pode ser 

identificado ainda na fase inicial, que precede o aparecimento da hiperglicemia. No DM2, 

a insulina é necessária, e existe uma série de fatores de risco que facilitam o rastreamento 

periódico desses pacientes e auxilia na orientação e evitarem a entrada para o grupo de 

risco (SBD, 2011; LO-CIGANIC et al., 2011; SHARMA; CHANDOLA, 2011). 

4.2. Diabetes mellitus: problema em pernas e pés 

Os membros inferiores constituem uma das regiões do corpo mais vulneráveis em pessoas 

com DM. Nesse sentido, esforços têm sido realizados na divulgação de atenção aos 

cuidados com os pés. Tal preocupação baseia-se em evidências de que mais de 10% das 

pessoas com DM são suscetíveis a desenvolver úlceras nos pés em algum momento da 

vida. Essa suscetibilidade favorece lesões decorrentes de neuropatia periférica, que 

acometem de 80 a 90% dos casos, bem como doença vascular periférica e deformidades, 

denominadas pé diabético. Essas complicações afetam a população com DM duas vezes 

mais do que os indivíduos sem a doença. Estima-se que aproximadamente 30% de 

indivíduos igual ou superior 40 anos superior apresentam esses agravos (ANDRADE et 

al., 2010). 

As feridas presentes em pacientes diabéticos são responsáveis por grande 

percentual de morbimortalidade e hospitalizações, ocasionando um período de internação 

59% maior que naquelas sem ulcerações. Nos casos graves com hospitalizações 

aproximadamente 85% são causadas por úlceras superficiais com comprometimento da 

sensibilidade plantar do pé, decorrente à neuropatia periférica (REZENDE et al., 2008; 

NARAYNSINGH et al., 2011). As úlceras resultam de traumas, que se complicam com 

gangrena e infecção, podendo resultar em amputação se não tratada devidamente 

(OCHOA-VIGO et al., 2006). Os principais fatores que contribuem para o aparecimento do 

pé diabético incluem a neuropatia, doença vascular periférica caracterizada pela limitação 

da mobilidade articular e a presença de outras complicações crônicas. A neuropatia 

periférica distal acomete cerca de 50% dos pacientes com mais de 15 anos de diagnóstico 

(KUHM, 2006; CISNEIROS, GONÇALVES, 2010). 

O diagnóstico precoce do pé diabético requer uma abordagem multiprofissional, 

feita por uma equipe composta por endocrinologista, enfermeira, auxiliar de enfermagem, 

cirurgião vascular, cirurgião plástico, ortopedista, dermatologista, fisioterapeuta, 

podólogo e técnico ortopédico. Essa equipe deve oferecer educação continuada sobre os 

cuidados a serem tomados com os pés, além de realizarem uma avaliação rigorosa. Assim, 

os pés devem ser cuidadosamente examinados sob o ponto de vista neurológico e 
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vascular (KUHN, 2006, MCINNES et al., 2011). Deve-se levar em consideração a avaliação 

dos fatores de risco, sendo a investigação feita por meio da história clínica e do exame 

objetivo, ou seja, todo o seu histórico de saúde. Investiga-se sobre sintomas de algias em 

repouso, claudicações na marcha e parestesia (REVILLA, 2007; BORTOLETO et al., 2009). 

A doença vascular periférica associada a pequeno trauma pode resultar em dor e 

úlcera isquêmica, podendo as manifestações estar ausentes, apesar de isquemia severa, 

sendo essas lesões a porta de entrada para infecções secundárias (HIROTA; HADDAD; 

GUARIENTE, 2008). Além das infecções, podem estar presentes abscessos, celulites, 

erisipelas, fasceíte necrozante e piomiosite, manifestando com lesões superficiais ou 

profundas (BONA et al., 2010; ANSELMO et al., 2010). 

4.3. Cuidados, prevenção e tratamento ao pé diabético 

Os cuidados diários com os pés, como não andar descalço, inspeção de áreas hiperêmicas, 

cuidado ao cortar unhas e boa higienização são importantes para não aparecimento de 

lesões (KUHN, 2006; BONA et al., 2010). Segundo BRASIL, 2009 há cinco pontos básicos 

para prevenção: inspeção regular e exame dos pés e dos calçados, identificação do 

paciente de alto risco, educação do paciente, da família e dos profissionais de saúde, uso 

de calçados apropriados e o tratamento da patologia não ulcerativa. 

Desta forma, se comprova a importância da atuação multidisciplinar em cada 

fase de tratamento. Em complemento a esta afirmativa, as ações em saúde efetivas no 

cuidado com os pé, que visam a prevenção do pé diabético poderiam evitar 44% a 85% 

das amputações somando-se a isto o estímulo ao autocuidado, o atendimento 

interdisciplinar e a educação em saúde (TAVARES et al., 2009). Para estabelecer o 

tratamento correto do pé diabético, depende-se do grau de comprometimento do 

membro, isto é, a presença de gravidade, isquemia e infecção. O comprometimento 

neuropático pode ser tratado com antibióticos e debridamento, sendo que em alguns 

casos graves a amputação é recomendada. Normalmente as amputações ocorrem devido 

ao retardo de assistência médica, indicada para pacientes que apresentem infecção ou 

gangrena extensa (HIROTA; HADDAD; GUARIENTE, 2008). 

Em úlceras de grau três, com presença de lesões envolvendo o osso, e com 

frequência de infecções, o tratamento é feito com limpeza cirúrgica óssea com ressecção de 

tecido ósseo desvitalizado e debridamento de partes moles e antibioticoterapia. O 

debridamento envolve a remoção de tecido necrótico, sendo um método auxiliar, pois 

remove tecido desvitalizado, auxiliando no controle da infecção e estimulando a fase 

proliferativa da cicatrização (KUHN, 2006; HIROTA; HADDAD; GUARIENTE, 2008). 
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Além dos tratamentos citados, utiliza-se também a oxigenoterapia hiperbárica, que é uma 

modalidade terapêutica com oferta de oxigênio puro em um ambiente pressurizado a um 

nível acima da pressão atmosférica. A indicação é para tratamento de grandes infecções 

que incluem gangrena gasosa, infecção de tecidos moles: celulites, fasceítes e miosites, 

lesões por radiações, isquemias traumáticas agudas dentre outras. (SILVA et al., 2009; 

ASSENZA et al., 2010; THOM et al., 2011). 

4.4. Epidemiologia do pé diabético no Brasil 

A Organização Mundial de Saúde (2007) previu que a incidência de DM na população 

adulta pode atingir cerca de 6,4% em 2030, 60% a mais que em 1995. No Brasil, e em 

outros países da América Latina, esta enfermidade ganha cada vez mais relevância no 

perfil de morbimortalidade, alcançando parcelas importantes da população em situação 

de pobreza. (SANTOS et al., 2005). No Brasil, o último Censo Nacional de Diabetes foi 

realizado há 23 anos havendo questionamento em relação à verossimilidade dos dados 

epidemiológicos atuais. A pesquisa de 1988 indicava uma prevalência média de 7,6% na 

população urbana entre 30 e 69 anos. E mais 7,8% nessa mesma faixa etária com tolerância 

diminuída à glicose (SBD, 2009). 

Santos e colaboradores (2005) constataram que a prevalência de portadores de pé 

diabético atendidos pelo PSF na cidade do Recife no ano de 2005 foi de 9%. Em relação ao 

sexo, notou-se uma prevalência de portadores de pé diabético da ordem de 9,8% para as 

pessoas do sexo masculino e em relação à ocorrência de amputações, observou-se uma 

prevalência de 2,3%. Ainda foi ressaltado que no único estudo multicêntrico sobre a 

prevalência do diabetes mellitus no Brasil, realizado no ano de 1992, a taxa encontrada na 

população urbana de nove capitais, com idade de 30 a 69 anos, foi de 7,6%, variando de 

5,2% em Brasília (Distrito Federal), a 9,7%, em São Paulo. A prevalência de diabéticos 

verificada para a cidade do Recife foi de 6,4%. 

Rodrigues e colaboradores (2010), em uma amostra de 47 pacientes portadores de 

DM, atendidos no PSF Odilom Lacerda, localizado em Planura no Triângulo Mineiro, 

doze eram insulinodependentes e 35 usavam hipoglicemiantes orais. Estes autores 

verificaram também que a maioria era portadora de DM2 (35-74,5%) e do sexo feminino 

(27-57,4%). Atualmente, para a SBD, não há estatísticas reais sobre o DM no Brasil, porém, 

com base em um estudo regional realizado em Ribeirão Preto pela equipe da Dra. Maria 

Tereza Torquato e publicado em 2003, o número estimado de brasileiros com a doença era 

de 10.294.200 (SBD, 2009). 
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Em um estudo realizado em 2007 pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, a ocorrência média de DM no Brasil na 

população adulta (acima de 18 anos) era de 5,2%, mas a prevalência do diabetes atingiu 

18,6% da população com idade superior a 65 anos, sem diferença entre os sexos. Em 2008, 

a prevalência observada entre idosos na mesma faixa etária foi de 20,7% (MENDES et al., 

2011; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). A prevalência de úlceras nos pés atinge 4% a 10% 

dos sujeitos diabéticos. De 40% a 60% das amputações, não traumáticas de membros 

inferiores, ocorrem em diabéticos, sendo que 85% destas são precedidas de úlceras nos 

pés. O trauma externo desencadeia quatro em cada cinco úlceras nos pés de pessoas 

diabéticas. A incidência de amputações relacionadas ao diabetes atinge 6-8/1000 

diabéticos por ano (TAVARES et al., 2009; PEREIRA, 2011). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É primordial para o controle do DM e suas complicações, em especial o pé diabético, o 

desenvolvimento de pessoal especializado que propicie mudanças de comportamento do 

portador da doença, onde seu estilo de vida seja voltado à melhora na alimentação, 

cuidados com membros inferiores, práticas regulares de atividade física e controle diário 

da glicemia. 

Os cuidados com os pés como: inspeção diária, meias e calçados adequados, 

higiene dos pés com água morna e sabonete neutro, evitar deixá-lo por muito tempo em 

imersão, ter cuidado ao enxugá-lo, remover calosidades com lixa de papel ou pedra-

pomes, cortar as unhas retas, hidratar a pele, devem ser informados aos portadores no 

início do diagnóstico da patologia, gerando maior conscientização e prevenção dos fatores 

de risco em desenvolver o pé diabético. A orientação de não utilizar produtos químicos 

para a remoção de calos e verrugas, nem objetos perfuro cortantes, também fazem parte 

do conjunto de ação preventiva. Contudo, todas essas ações devem ser desenvolvidas pela 

equipe multidisciplinar que deve atuar de forma integrada, clara e objetiva, gerando 

recursos audiovisuais mais efetivos para a população diabética. 
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