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INTRODUÇÃO

As projeções indicam que está em andamento uma epide-
mia de diabetes mellitus (DM) no mundo. Estimou-se, em 

1985, que esta doença acometeria 30 milhões de adultos, 
aumentando para  173 milhões  em  2002,  com previsão 
de chegar a 300  milhões  no  ano de 2030. Tal ocorrência 
tem maior intensidade nos países em desenvolvimento, que 
somam dois  terços dos sujeitos doentes1.

De acordo com o estudo multicêntrico realizado no Brasil, 
no fi nal da década de 1980, a prevalência do DM na popula-
ção adulta foi de 7,6%. Atualmente, estima-se que os percen-
tuais estejam acima, representando, aproximadamente, oito 
milhões de sujeitos1.

O DM, a longo prazo, pode levar a alterações micro e ma-
Recebido: 19/11/2009      
Aprovado: 05/07/2010

Este estudo descreve e compara as características sociodemográficas e clínicas de sujeitos, internados no Hospital Escola 
da UFTM, submetidos ou não à amputação relacionada ao diabetes, período de 2000 a 2005. Dados coletados nos prontu-
ários, totalizando 122 clientes no grupo 1 (submetidos à amputação) e 244 clientes no grupo 2 (não submetidos à amputa-
ção). Grupos pareados por sexo, faixa etária e tempo de diagnóstico. Realizou-se análise descritiva, testes qui-quadrado e 
t-Student (p<0,05). Maior percentual de sujeitos do sexo masculino (56,6%), idosos (67,2%), com menos 10 anos de tempo 
de diagnóstico e glicemia capilar alterada. No grupo 1 a causa primária de internação está relacionada com as amputações e 
tem maior ocorrência de Hipertenão Arterial Severa (HAS), tabagismo e problemas cardíacos. No grupo 2 verificou-se inter-
nações decorrentes de complicações crônicas e agudas, maior prevalência de HAS e problemas cardíacos. Entre os grupos 
se obteve diferenças significativas quanto ao estado conjugal, número de co-morbidades e tratamento.
Descritores: enfermagem, diabetes mellitus, amputação.

This study describes and compares the socio-demographic and clinical characteristics of subjects, interned at the Hospital 
School of UFTM, Uberaba/ Minas Gerais, Brazil, submitted or not submitted to the amputation related to diabetes, period 
2000 to 2005. Data collected in records, totaling 122 clients in group 1 (submitted amputation) and 244 clients in group 2 
(not subject to amputation). Groups matched for sex, age and time of diagnosis. The descriptive analysis, Chi-square and 
t-Student (p <0.05). Greater percentage of subjects were male (56.6%), elderly (67.2%), with less than 10 years’ time of 
diagnosis and capillary blood glucose amended. In group 1 the primary cause of hospitalization is linked to the amputations 
and has higher occurrence of Hypertension Arterial (HAS), smoking and heart problems. In group 2 found hospitalizations 
resulting from acute and chronic complications, higher prevalence of HAS and heart problems. Among the groups received 
significant differences on the condition conjugal, number of co-morbidity and treatment.
Descriptors: nursing, diabetes mellitus, amputation.

Este trabajo describe y compara las características sociodemográficas y clínicas de sujetos, internados en el Hospital Escue-
la de UFTM, Uberaba, Minas Gerais, Brasil, presentadas o no amputaciones relacionadas con la diabetes, el período de 2000 
a 2005. Los datos fueron colectados en los prontuarios, con un total de 122 clientes en el grupo 1 (presentado amputación) y 
244 clientes en el grupo 2 (no amputación). Grupos comparados simultáneamente por sexo, edad y momento del diagnóstico 
con análisis descriptivo, de Chi-cuadrado y t de Student (p <0,05). Mayor porcentaje de los sujetos eran varones (56,6%), 
ancianos (67,2%), con menos de 10 años de tiempo de diagnóstico y el nivel de glucosa en sangre capilar alterado. En el 
grupo 1, la primera causa de hospitalización está relacionada con las amputaciones y tiene mayor incidencia de Hipertensión 
arterial (HA), tabaquismo y problemas cardíacos. En el grupo 2 encontrado hospitalizaciones como consecuencia de compli-
caciones agudas y crónicas, la mayor prevalencia de HA y problemas cardíacos. Entre los grupos tuvo diferencia significativa 
de la condición conyugal, número de co-morbilidades y tratamiento.
Descriptores: enfermería, diabetes mellitus, amputación.
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crovasculares gerando disfunção, dano 
ou falência de vários órgãos, comprome-
tendo a qualidade de vida. As complica-
ções crônicas incluem a nefropatia, com 
evolução para insufi ciência renal, a reti-
nopatia, com a possibilidade de cegueira 
e a neuropatia, com risco de úlceras nos 
pés, amputações, artropatia de Charcot e 
manifestações de disfunção autonômica, 
incluindo disfunção sexual. Estimativas  
apresentam que após 15 anos de doença, 
2% dos sujeitos estarão com cegueira e 
10% terão defi ciência visual grave, 30 a 
45% terão algum grau de retinopatia, 10 a 
20%, de nefropatia, 20 a 35%, de neuro-
patia e 10 a 25% terão desenvolvido do-
ença cardiovascular2.

Dentre as complicações do DM, o pé 
diabético é considerado um dos principais 
fatores mutilantes além do impacto  social  
e econômico1. Algumas variáveis que participam da etiologia 

do diabetes mellitus tipo 2 e de suas com-
plicações também estão descritas como 
fatores de risco para as amputações em 
extremidades inferiores. Destacam-se as 
características sócio-demográfi cas, am-
bientais, genéticas e difi culdade de aces-
so aos serviços de saúde. Há também de 
se considerar que a política de saúde não 
tem conseguido garantir equidade no tra-
tamento, na prevenção de complicações e 
na educação em saúde. A maior parte dos 
fatores de riscos relacionados é passível 
de prevenção por meio da atenção inte-
gral à saúde3.

A úlcera diabética está associada à 
elevação das taxas de ocupação e per-
manência hospitalar, com repetidas in-
tervenções cirúrgicas e hospitalizações 
anuais. Além disso, frequentemente, cul-
minam em algum tipo de amputação em 

“PARA PREVENÇÃO 
DAS COMPLICAÇÕES 
CRÔNICAS DEVE-SE 

ENFATIZAR A 
MANUTENÇÃO DO 

CONTROLE METABÓLICO 
E O CUIDADO COM OS PÉS 
PARA MINIMIZAÇÃO DOS 

RISCOS E DIMINUIÇÃO DAS 
TAXAS DE AMPUTAÇÃO”
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membros inferiores, acarretando prejuízos para clientes, fa-
miliares, instituições mantenedoras de saúde e previdência.  
Estudos científicos demonstram que antes da amputação, há 
situações de risco que podem ser tratadas, controladas ou 
prevenidas4. No Brasil, estima-se que ocorram 40.000 am-
putações/ano em sujeitos com diabétes5.

Os protocolos de investigação clínica dos clientes com úl-
ceras crônicas e amputações em extremidades inferiores de-
vem identifi car qual foi o precursor da sequência de eventos e 
que, quando analisado, aponte ações de educação e assistên-
cia na área.3 Com base nas múltiplas causas que favorecem o 
desencadeamento de lesões e ulcerações nos pés de pessoas 
com diabetes e reconhecendo a vulnerabilidade das mesmas 
para amputações de membros inferiores, é que se reforça a 
necessidade de compreensão desse complexo processo pela 
equipe multiprofi ssional, para que ela se 
envolva com os mesmos6.

Face à organização atual do sistema de 
saúde, o enfermeiro com treinamento es-
pecífi co para cuidar dos pés de pessoas 
com diabetes é apontado como o profi s-
sional que deve assumir o cuidado des-
sa clientela. Deve-se detectar alterações 
neurológicas e vasculares periféricas, der-
matológicas, bem como outros agravantes 
que podem precipitar processos ulcerati-
vos. Além da infl uência dos fatores que 
poderão estar na instalação das complica-
ções o profi ssional deve buscar as conse-
quências destes fatores na vida do cliente. 
Cabe, ainda, a este profi ssional, planejar 
intervenções individualizadas, bem como 
atividades educativas6.

Para que se possa contribuir com a di-
minuição do número de amputações vá-
rias ações em saúde devem ser desenvol-
vidas, dentre elas, identifi car as características dos sujeitos 
que estão realizando as amputações e quais são os fatores 
que tem contribuído para esta situação, pois a soma de estu-
dos possibilita ampliar a visão sobre determinado objeto de 
investigação de forma a contribuir com o planejamento da 
atenção à saúde.

A refl exão sobre esta temática, possibilita buscar novas for-
mas de atuação, estabelecer possíveis medidas de prevenção 
e intervenção de maneira a subsidiar a formulação de ações 
e políticas públicas para sujeitos com diabetes mellitus, forta-
lecendo a gestão, os serviços e melhorando as condições de 
saúde e de vida desta população. 

Nesta perspectiva, foram delineados como objetivos des-
se estudo: descrever as características sócio-demográfi cas e 
de saúde de sujeitos portadores de diabetes, internados no 
Hospital Escola (HE) da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro (UFTM) no período de janeiro de 2000 a dezembro 
de 2005 e comparar as características sócio-demográfi cas e 
clínicas de sujeitos diabéticos submetidos à amputação com 
os não submetidos à amputação.

METODOLOGIA
Estudo caso-controle retrospectivo, realizado nos prontuários 
de clientes internados no HE da UFTM. 

Foram defi nidos como casos todos os sujeitos com DM 
submetidos à amputação. Para a seleção dos mesmos, foi ob-
tida através de listagem dos procedimentos de amputações 
realizadas no Bloco Cirúrgico, no período de 2000 a 2005. 
Verifi cou-se que ocorreram 573 amputações, das quais 264 
não eram com portadores de DM. Não foram  consultados 
101 prontuários pois estavam incompletos ou não estavam 
disponíveis no Serviço de Arquivo Médico ou no arquivo de 
óbitos ou tiveram destino desconhecidos. Verifi cou-se que 
ocorreram 208 amputações com portadores de DM, realiza-
das em 141 sujeitos. 

Baseando-se nestes dados foram constituídos dois grupos: 
casos (constituídos pelos  sujeitos porta-
dores de diabetes submetidos à amputa-
ção) e controles (sujeitos portadores de 
diabetes não submetidos à amputação). 

Para a seleção dos controles, obteve-
se a lista do Serviço de Arquivo Médi-
co, contendo as internações de clientes 
com DM no período do estudo, identi-
ficados pela Classificação Internacional 
de Doenças (CID10), versão 2.2, sob os 
códigos E.10 (diabetes mellitus insuli-
no-dependente), E.11 (diabetes mellitus 
não-insulino-dependente), E.12 (diabe-
tes mellitus relacionado com a desnu-
trição) e E.13 (outros tipos especificados 
de diabetes mellitus) e seus subcódigos. 
Verificou-se a ocorrência de 1.198 inter-
nações totalizando 732 clientes. Todos 
os prontuários foram consultados para 
proceder ao pareamento. 

Os grupos foram pareados por sexo 
(masculino, feminino), faixa etária (18 a 35 anos, 35 a 60 
anos, 60 anos e mais) e tempo de diagnóstico de DM (<10 
anos, 10 a 20 anos, 20 a 30 anos, > 30 anos), seguindo a 
ordem de data da internação dada a listagem.

Desta forma, o grupo dos casos foi constituído por 122 su-
jeitos e para o grupo controle optou-se por ter o dobro (244) 
de sujeitos dos casos. Destaca-se que não se conseguiu o pa-
reamento com 19 casos, que foram excluídos do estudo.

Os dados foram coletados em instrumento contendo vari-
áveis sócio-demográficas: faixa etária (18|- 35 anos, 35|- 60 
anos, 60 anos e mais), sexo (masculino, feminino), proce-
dência (Microregiões de: Uberaba, Frutal, Araxá, Iturama 
e Outros), estado conjugal (casado ou mora com compa-
nheiro; separado, desquitado, divorciado ou viúvo; nun-
ca casou ou morou com companheiro), e clínicas: causa 
de internação primária, tempo de diagnóstico de diabetes 
mellitus (<10 anos, 10|- 20 anos, 20|- 30 anos, > 30 anos), 
número de co-morbidade, co-morbidades (hipertensão, ate-
rosclerose, problemas cardíacos, dislipidemia, alcoolismo, 
tabagismo, retinopatia, nefropatia, neuropatia e outros), ní-
vel glicêmico no momento da última internação, tipo de 
tratamento para diabetes mellitus (hipoglicemiante oral, 

“FACE À ORGANIZAÇÃO 
ATUAL DO SISTEMA 

DE SAÚDE, O ENFERMEIRO 
COM TREINAMENTO 

ESPECÍFICO PARA 
CUIDAR DOS PÉS DE 

PESSOAS COM DIABETES 
É APONTADO COMO O 

PROFISSIONAL QUE DEVE 
ASSUMIR O CUIDADO 
DESSA CLIENTELA”
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insulina, hipoglicemiante oral e insulina, não medicamen-
toso), ocorrência de amputação (sim, não) e evolução da 
internação (alta, óbito e outros).              

Foi construído um banco de dados eletrônico no programa 
EpiInfo 3.2 TM. Os dados após digitados foram analisados. 
Para as variáveis categóricas utilizou-se distribuição de frequ-
ência simples, quanto às numéricas foram submetidas à mé-
dia e desvio padrão ou mediana, valores máximo e mínimo. 
Considerando a presença de duas amostras independentes, a 
comparação entre os grupos (casos e controles) foi realizada 
por meio do teste qui-quadrado para as variáveis categóri-
cas e t-Student ou Man-Whitney para as numéricas, de acor-
do com a normalidade dos dados. Considerou significativo 
quando p<0,05. 

Esta pesquisa atende a Resolução 196/96 do CNS e foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Hu-
manos da UFTM, protocolo nº 846.

RESULTADOS
Na Tabela, abaixo, apresentam-se as características sócio-
demográficas da população estudada.

Na Tabela 1, verifica-se que para os dados pareados (sexo 
e faixa etária) os maiores percentuais foram para sujeitos do 
sexo masculino e com 60 anos ou mais de idade. Tais resulta-
dos corroboram estudo caso-controle realizado com clientes 
com diabetes em que 64% eram homens com idade média 
de 66,1 anos, para os sujeitos amputados, e 65,4 anos para 
aqueles que não foram submetidos a amputação3.

A gravidade das lesões em membros inferiores, ausência de 
pulsos distais e idades superiores a 60 anos foram conside-
radas fatores predisponentes para a amputações em clientes 
com úlceras diabéticas no estado de Sergipe7.

Estudo realizado com idosos no município de Maringá, 
no período de 1979 e 1998, observou aumento na morta-

lidade proporcional por diabetes (16%) e no coeficiente de 
mortalidade, passando de 72 para 137,6 óbitos por 100.000 
habitantes. Ao estudar os sexos tal  aumento representou 
147,8% para os homens e 61,9% para as mulheres, eviden-
ciando maior acréscimo entre os idosos com 80 anos ou 
mais de idade8. 

A maior ocorrência de condições crônicas de saúde entre 
os homens tem sido justificada pela vergonha da exposição 
do seu corpo perante o profissional de saúde, o medo da 
descoberta de uma doença grave e a existência de serviços 
de saúde considerados pouco aptos em absorver a demanda 
apresentada pelos homens. Tais fatos são fatores dificultado-
res do acesso destes aos serviços de saúde9.

Neste contexto, a equipe de saúde deve discutir essa si-
tuação para estabelecer estratégias que possibilitem maior 
aproximação dos homens com os serviços de saúde, visando 
a implementação de medidas promocionais de saúde e pre-
ventivas de doença, contribuindo para diminuir a severidade 
dos agravos à saúde.

Na Tabela 1, observa-se que a maioria procede da mi-
crorregião de Uberaba, em ambos os grupos. Para efeito de 
organização da atenção à saúde o Estado de Minas Gerais 
está subdividido em macroregiões e microregiões de saúde. 
A Gerência Regional de Saúde sediada em Uberaba está sub-
dividida em quatro microregiões, constituída por 27 muni-
cípios, a saber: Uberaba (Água Comprida, Uberaba, Campo 
Florido, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Veríssimo 
e Sacramento), Frutal (Frutal, Fronteira, Comendador Gomes, 
Pirajuba, Planura, Itapagipe), Araxá (Araxá, Campos Altos, 
Ibiá, Pedrinópolis, Tapira, Santa Juliana, Pratinha, Perdizes) 
e Iturama (Iturama, São Francisco de Sales, União de Minas, 
Limeira do Oeste, Carneirinho). O Hospital Escola da UFTM 
é referência para média e alta complexidade.

Destaca-se que, em ambos os grupos, houve atendimento 

 
Tabela 1.  Características sociodemográficas da população estudada. Uberaba - MG, 2008

Variáveis

Sexo

Faixa etária

(em anos)

Procedência

(microrregião)

Estado conjugal

Masculino

Feminino

18 |- 35 

35 |- 60 

60 anos ou mais

Uberaba

Araxá

Frutal

Iturama

Outros

Casado/mora companheiro

Separado/desquitado/divorciado/viúvo

Nunca casou/ morou  companheiro

Ignorado

Casos Controles Controles
N

69

53

3

37

82

100

6

5

3

8

57

21

25

19

N

138

106

6

74

164

228

8

4

1

3

148

48

44

4

N

207

159

9

111

246

328

14

9

4

11

205

69

69

23

%

56,6

43,4

2,5

30,3

67,2

81,9

4,9

4,1

2,5

6,6

46,7

17,2

20,5

15,6

%

56,6

43,4

2,5

30,3

67,2

93,4

3,3

1,6

0,4

1,2

60,7

19,7

18,0

1,6

%

56,6

43,4

2,5

30,3

67,2

89,6

3,8

2,5

1,1

3,0

56,0

18,9

18,9

6,2
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de sujeitos de outras localidades não pertencentes a Macrore-
gião de saúde de Uberaba, denotando um dos desafios a ser 
enfrentado pelo Sistema Único de Saúde quanto ao princípio 
da referência e contra-referência. 

Nos dois grupos, conforme Tabela 1, os maiores percentu-
ais são para sujeitos casados ou que moram com companhei-
ros; contudo no grupo controle os percentuais são maiores 
do que nos casos (x2=29,31; p=0,000). O maior percentual 
de sujeitos casados ou que moram com companheiro sugere 
a possibilidade de realização do trabalho junto aos clientes 
e familiares, visando a adesão ao tratamento e a colaboração 
do cônjuge nesse processo10.

Quanto ao tempo de diagnóstico do DM, obteve-se que os 
maiores percentuais foram para aqueles que possuíam menos 
de 10 anos (32%), seguidos pelos com 10|- 20 anos (23%); 
20|- 30 anos (12,3%) e mais que 30 anos (2,5%). Destaca-se 
que em 30,2% dos prontuários não constava esta informação. 

Estudo com clientes avaliados ambulatorialmente, média 
de tempo de diagnóstico de 10 anos, revelou que 31% apre-
sentavam perda da sensibilidade protetora nos pés e 40% 
calosidades; fatores que contribuem para as lesões de mem-
bros inferiores11.

Estes dados reforçam a necessidade dos profissionais de 
saúde, especialmente os enfermeiros, de realizarem o exa-

me nos pés dos clientes portadores de DM. A consulta de 
enfermagem realizada mensalmente, conforme estabeleci-
do no Plano de reorientação da atenção a hipertensão ar-
terial e diabetes mellitus (HiperDia) constitui-se em espaço 
privilegiado para a detecção precoce de fatores de risco 
para a amputação.

O enfermeiro pode viabilizar anualmente, em sua área de 
atuação, campanhas que visem o rastreamento de portadores 
de DM, encaminhando os que apresentarem glicemia capilar 
alterada para a consulta médica visando a detecção precoce 
desta doença.

As principais causas de internação primária nos casos fo-
ram: úlcera diabética (32%), ferida em membros inferiores 
(18,9%), doenças vasculares (12,3%), gangrena (11,5%), ne-
crose (8,2%) e problemas cardíacos (3,3%). No grupo con-
trole foram: diabetes mellitus (21,3%); problemas cardíacos 
(10,7%); doenças renais e do trato urinário (8,6%); doenças 
cerebrovasculares e úlcera diabética (6,9%); doenças pulmo-
nares (6,1%); estado hiperosmolar (5,3%); fraturas (3,7%) e 
hipoglicemia (2,9%).

Verifica-se que dentre os casos a causa primária de in-
ternação tem relação direta com as amputações enquanto 
no grupo controle estão relacionadas às complicações crô-
nicas e agudas decorrente do DM. Estudo que comparou 

 
Tabela 2.  Características clínicas da população estudada. Uberaba - MG, 2008

Variáveis

N° co-morbidade

Co-morbidades

Tratamento DM

Evolução

0

1

2

3

4

5 ou mais

HAS

Aterosclerose

Problemas cardíacos

Dislipidemia

Alcoolismo

Tabagismo

Retinopatia

Nefropatia,

Neuropatia

Outros

Não medicamentoso

Hipoglicemiante oral

Hipoglic. oral e insulina 

Insulina

Ignorado

Alta 

Óbito

Outro

ControlesCasos
N

40

91

75

25

9

4

140

1

55

17

12

19

14

4

6

83

56

77

8

83

20

184

59

1

N

13

37

37

18

8

9

76

16

22

2

12

26

17

3

3

33

10

45

13

18

36

87

35

0

%

16,4

37,3

30,7

10,2

3,7

1,6

68,6

0,5

26,9

8,3

5,9

9,3

6,9

2,0

3,0

40,7

23,0

31,6

3,3

34,0

8,2

75,4

24,2

0,4

%

10,6

30,3

30,3

14,6

6,6

7,4

69,7

14,7

20,2

1,8

11,0

23,9

15,6

2,8

2,8

30,3

8,2

36,9

10,7

14,8

29,5

71,3

28,7

0

4_artigo.indd   220 26/08/10   17:10



Dias FA, Tavares DMS. Características de clientes portadores de diabetes mellitus amputados e não amputados

 Saúde Coletiva 2010;07 (43):216-222 221

doenças e agravos não transmissíveis em idosos

os clientes diabéticos submetidos à amputações, observou 
que o tempo de diagnóstico de DM era fator de risco para 
amputações maiores, sugerindo que as complicações crô-
nicas como aterosclerose, alterações imunes e neuropatia 
periférica, aumentam em incidência e severidade o curso 
da doença12. 

Estudo realizado em Cuba entre clientes submetidos à am-
putações de membros inferiores devido pé diabético, obser-
vou-se que a oclusão arterial foi um fator de risco importante, 
presente em 88,8% destes13.

Na Tabela 2, verifi ca-se que no grupo de casos os maio-
res percentuais são para aqueles sujeitos que possuem de 1 
a 3 co-morbidades, enquanto que no controle são para 1 e 
2. Nos casos, existe proporcionalmente 
mais sujeitos com maior número de co-
morbidade do que no grupo 2 (t=13,34; 
p=0,037947). 

Quanto a ocorrência de co-morbi-
dades destacam-se no grupo de casos a 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), o 
tabagismo e os problemas cardíacos en-
quanto no grupo controle são a HAS e 
os problemas cardíacos. Estes dados su-
gerem que o tabagismo está contribuindo 
com as amputações. 

A hipertensão arterial (91,2%) também 
foi a doença mais encontrada em outro 
estudo14. Destaca-se que o DM e a hiper-
tensão arterial, em conjunto, aumentam 
os fatores de risco para doenças micro 
e macrovasculares, contribuindo para a 
mortalidade cardiovascular14.

Em estudo realizado com idosos no Es-
tado de Minas Gerais, observou-se que a 
HAS ou problemas cardíacos duplica a 
chance de o idoso ter DM, em compara-
ção com idosos que não são portadores 
das referidas doenças15. Há evidências 
que os clientes diabéticos benefi ciam com 
o controle da pressão arterial, por meio da redução dos indi-
cadores de morbidade e mortalidade cardiovascular e renal, 
particularmente se inferior a 130-80 mmHg16.

Em relação ao tipo de tratamento instituído para o DM no 
momento da internação, de acordo com a Tabela 2, verifi cou-
se, dentre os casos, maior proporção de sujeitos que utiliza-
vam no momento da internação, hipoglicemiante oral, sen-
do a maioria hospitalizada devido pé diabético enquanto no 
grupo controle utilizou-se a insulina, e as internações eram 
decorrentes do descontrole metabólico do DM (x2=20,30; 
p=0,00043569). Destaca-se que aproximadamente 30% dos 
prontuários dos casos não constava este dado. 

A utilização de hipoglicemiantes orais foi observada em 
40% dos adultos brasileiros portadores de DM, proporção 
discretamente inferior à dos países desenvolvidos3.

Estudo realizado com 57 indivíduos hipertensos e/ou 
diabéticos em uma Unidade Básica de Saúde de Ipatinga, 
evidenciou que o tratamento dietético tanto da hipertensão 
quanto do diabetes com substitutos do cloreto de sódio 

e da sacarose ainda é insatisfatório. O consumo de ado-
çantes foi relatado em 100% da amostra e o consumo de 
cloreto de potássio relatado por apenas um indivíduo de-
monstrando a necessidade de maiores orientações quanto 
a sua utilização17. 

A educação em saúde é um instrumento essencial que 
contribui com a adesão ao tratamento, o autocuidado e fa-
vorece postergar as complicações crônicas que podem levar 
as amputações e comprometem a qualidade de vida e a in-
serção social.

A educação em saúde contribui para a manifestação de 
comportamento positivo para as mudanças nos hábitos de 
vida e na aderência ao tratamento do DM. Tais ações devem 

ser as válvulas propulsoras na atenção à 
saúde de clientes portadores de DM e in-
tegrar o atendimento na rede de serviços3.

Estudo realizado com 29 clientes dia-
béticos, evidenciou que, no momento 
do diagnóstico, as orientações recebidas 
para o tratamento da doença foram for-
necidas, em sua maioria, por profissional 
médico (96,5%), indicando a ausência 
de outras categorias profissionais. Quan-
to às orientações, 82,8% dos pacientes 
mencionaram ter sido orientados apenas 
para o tratamento com dieta e/ou medi-
cação, o que evidencia a necessidade das 
equipes de saúde reverem suas práticas 
de educação em saúde valorizando tam-
bém as orientações relativas a mudanças 
de estilo de vida dos clientes18.

Quanto a evolução da internação, 
observa-se na Tabela 2 percentuais seme-
lhantes para os dois grupos. A mediana do 
nível glicêmico no momento da última in-
ternação, foi de 147 mg/dL, com valores 
mínimo de 22 mg/dL e máximo 518 mg/dl 
para o grupo de casos, enquanto no con-
trole a mediana foi de 232 mg/dL com va-

lores mínimo de 2 mg/dL e máximo 1.737 mg/dl. Porém, não 
constava, no prontuário, a anotação se o teste de glicemia 
capilar foi realizado em jejum ou pós-prandial. 

Estudos tem evidenciado que sujeitos diabéticos que rea-
lizam rigoroso controle da glicemia têm apresentado poucas 
complicações neuropáticas19.

As difi culdades apresentadas pelos clientes portadores de 
DM para a manutenção do controle metabólico em níveis 
considerados aceitáveis pelo Ministério da Saúde, reportam-
se também a um conjunto de infl uências interpessoais fami-
liares alicerçada em crenças e valores que interferem na mo-
tivação e na capacidade do cliente para o enfrentamento de 
sua doença e na busca de soluções para seu controle20.

Estudo realizado no México evidenciou que alguns difi -
cultadores da aderência ao tratamento não farmacológico no 
DM são: falta de apoio no círculo social, baixa auto-estima, 
maus hábitos, pressão familiar e falta de dinheiro21. Outro es-
tudo realizado em Ribeirão Preto, evidenciou que a rejeição 

“DENTRE OS CASOS, MAIOR 
PROPORÇÃO DE SUJEITOS 

QUE UTILIZAVAM NO 
MOMENTO DA INTERNAÇÃO, 

HIPOGLICEMIANTE 
ORAL, SENDO A MAIORIA 
HOSPITALIZADA DEVIDO 

PÉ DIABÉTICO ENQUANTO 
NO GRUPO CONTROLE 

UTILIZOU-SE A INSULINA, 
E AS INTERNAÇÕES ERAM 

DECORRENTES 
DO DESCONTROLE 

METABÓLICO DO DM”
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e negação da condição de doente, sofrimento e revolta devi-
do às restrições impostas pela alimentação, atividade física e 
medicamento estão relacionados à dificuldades no controle 
da doença, sendo possível inferir que o enfoque da aborda-
gem educativa não deve se restringir à transmissão de co-
nhecimentos, mas englobar os aspectos emocionais, sociais 
e culturais que influenciam no seguimento do tratamento22.

Deste modo, é importante conhecer os padrões individuais 
de resposta do cliente e de seu principal cuidador em relação 
aos seus sentimentos, angústias, ansiedades, conflitos e ne-
cessidades, estabelecendo um vínculo efetivo para, posterior-
mente, em conjunto, traçar estratégias a curto, médio e longo 
prazo, direcionadas a alcançar o controle metabólico20.

No Brasil, muitos serviços de saúde ainda não realizam, 
com regularidade, o exame nos pés dos clientes. Na atenção 
à saúde do portador de DM um dos aspectos fundamentais é 
a avaliação dos sinais e sintomas precoces das complicações 
crônicas. A terapêutica medicamentosa tenderá ao insucesso 
se os cuidados diários não forem observados4.

A identificação de fatores contribuintes para a progressão 
das complicações oferece subsídios para a organização e 
planejamento das ações em saúde, objetivando o controle 
glicêmico, o incentivo ao autocuidado e a melhoria da qua-
lidade de vida. 

A equipe de saúde, em especial, o enfermeiro devem im-
plementar ações promocionais de saúde e preventivas de 
doenças, adequando-as à realidade vivenciada pelos porta-
dores de DM. Desta forma, a educação em saúde deve ser 

inserida ou fortalecida nos serviços de saúde visando contri-
buir com o cuidado individualizado e coletivo, fortalecendo 
o elo com a comunidade.

CONCLUSÃO
Neste estudo, verificou-se maiores percentuais para os sujei-
tos do sexo masculino; com 60 anos ou mais de idade; com 
média da glicemia capilar alterada, tempo de diagnóstico do 
DM menor de 10 anos e alta como evolução da internação.

No grupo de casos a causa primária de internação está re-
lacionada com as amputações e no controle com as compli-
cações crônicas e agudas. 

As co-morbidades mais prevalentes dentre os casos foram 
a HAS, o tabagismo e os problemas cardíacos e no grupo 
controle a HAS e os problemas cardíacos. 

Entre os dois grupos obteve-se diferenças significativas 
quanto ao estado conjugal, número de co-morbidades e tra-
tamento instituído no momento da internação.

Diante desses resultados, questiona-se o quanto as equipes 
de saúde têm assumido o cuidado efetivo nos grupos de assis-
tência ao portador de diabetes e a atenção que têm sido dada 
aos fatores de risco visto o crescente número de amputações. 

O estudo reforça a importância da implementação e con-
solidação de programas de atenção voltados ao portador de 
diabetes bem como aos seus familiares. Para prevenção das 
complicações crônicas deve-se enfatizar a manutenção do 
controle metabólico e o cuidado com os pés para minimiza-
ção dos riscos e diminuição das taxas de amputação.         
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