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Esse estudo teve como objetivo identificar a incidência de 
complicações nos pés de pacientes diabéticos atendidos 
em um Ambulatório Estadual de Referência de Mato Grosso. 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa do tipo descritivo. Os 
dados foram coletados dos prontuários de 47 pacientes, de 
faixa etária de 30 a 70 anos ou mais, após parecer favorável 
do Comitê de Ética e Pesquisa. Para análise dos dados, uti-
lizaram-se como variáveis, a região do pé mais atingido, ti-
pos de complicações, tempo de duração da doença, nível de 
escolaridade, sexo e faixa etária de maior incidência. O es-
tudo aponta que a diabetes mellitus é uma doença crônica 
que, mesmo com tratamento, predispõe uma série de compli-
cações inerentes à duração da doença e o avançar da idade; 
sendo o sexo masculino, mais acometido pelo pé diabético 
e a parestesia como a maior incidência de fator de risco. As 
amputações de dedos e/ou pé estão presentes na faixa etária 
considerada mais produtiva do ser humano. Diante de tal 
realidade, o profissional de saúde deve oferecer ações de 
educação em saúde, individual e coletiva, observando se 
houve absorção das explicações, evitando ou retardando as-
sim, as complicações crônicas.
Descritores: Complicações, Pé diabético, Diabetes mellitus.

This study had as objective to identify the incidence of compli-
cations in diabetic patients’ foot assisted in an important State 
outpatient service in Mato Grosso-Brasil. It is a descriptive 
quantitative research. The data were collected from 47 patient’s 
clinical report, aged from 30 to 70 years or more, after favorable 
sentence of the Committee of Ethics and Researches. For data 
analyzes, it was used as variables, the area of the more affected 
foot, types of complications, length of time of the disease, level 
of scholarity, gender and age group of larger incidence. The 
study reports that diabetes mellitus is a chronic disease that 
even with treatment, it predisposes a series of complications 
inherent to the length of time of the disease and when one 
becomes older; the masculine gender is more affected by dia-
betic foot and parestesy as the largest incidence of risk fac-
tor. The amputations of fingers and/or foot are present in the 
more productive period of the age group. Due to such reality, 
the professional of health should offer individual and collec-
tive education actions in health, observing if the explanations 
are being absorbed, avoiding or delaying the chronic compli-
cations. 
Des crip tors:  Complications, Diabetic foot, Diabetes mellitus. 

Ese estudio tuvo como objetivo identificar la incidencia de 
complicaciones en pies de pacientes diabéticos  en una Clíni-
ca de Salud Estatal de Referencia de Mato Grosso - Brasil. Es 
una investigación cuantitativa del tipo descriptivo. Los datos 
fueron colectados en prontuario  de 47 pacientes, en el grupo 
de edad de 30 a 70 años o más, después de autorización del 
Comité de Ética e Investigaciones. Para el análisis de los da-
tos se usó como variables la área del pie comprometido, los 
tipos de complicaciones, la duración de la enfermedad, nivel 

de escolaridad, sexo y grupo de mayor incidencia. El estudio 
muestra que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica 
que mismo con tratamiento, predispone a una serie de com-
plicaciones inherentes a la duración de la enfermedad, avan-
zando con la edad, siendo el sexo masculino más afectado 
con el pie diabético, la parestesia como la incidencia de 
mayor factor de riesgo. Las amputaciones de los dedos y/o 
pie están presentes en la faja de edad más productiva del ser 
humano. Debido a tal realidad, el profesional de salud debe 
ofrecer acciones de educación en salud, individual y colecti-
vas observándose la absorción de las explicaciones, evitando 
o retrasando así, las complicaciones crónicas.    
Des crip to res: Complicaciones, Pie diabético, Diabetes mellitus. 

INTRODUÇÃO

De acordo com documento de 1997 publicado pela Socieda-
de Brasileira de Diabetes (SBD), diabetes é um distúrbio me-

tabólico nas células beta do pâncreas, que ocasionam acúmulo 
de glicose na corrente sangüínea, produzindo sintomas como 
sede, fome excessiva e poliúria1.

O diabetes é uma doença crônica, a 4ª causa de morte no 
Brasil, ocorrendo em ambos os sexos e nos diferentes níveis 
culturais e sócio-econômicos. Com o passar dos anos tem au-
mentado o índice de doentes, levando a muitas complicações e 
se não tratado adequadamente é fatal2.

Sem um controle adequado da glicemia (nível de glicose no 
sangue) o diabético terá complicações vasculares graves, levan-
do a cegueira, problemas renais, cardiovasculares, e a neuropa-
tia periférica. A neuropatia diabética periférica e a diminuição 
da sensibilidade dolorosa e térmica são os principais fatores 
causais para o desenvolvimento de úlcera em pé diabético. 

A prevalência da neuropatia periférica elevada nos primei-
ros períodos (0-5 anos) após o diagnóstico, pode estar relacio-

nado á demora do 
diagnóstico inicial3. 
O pé diabético é 
um grave problema 
para saúde sendo 
causa de interna-
ções freqüentes e 
prolongadas de alto 
custo. Representam 
os maiores números 
de consultas ambu-
latoriais4. 

Quando há o 
desenvolv imento 
do pé diabético, o 
tratamento pode ser 
prolongado, pois o 
diabético apresenta 
dificuldade na ci-
catrização podendo 
ocasionar a amputa-

“DIABETES É UM DISTÚRBIO 
METABÓLICO NAS CÉLULAS BETA 
DO PÂNCREAS, QUE OCASIONAM 

ACÚMULO DE GLICOSE NA 
CORRENTE SANGÜÍNEA”.
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ção e isso implica na qualidade de vida, no afastamento do ser-
viço, das pessoas queridas por causa da internação. Por isso, os 
cuidados dos profissionais são muito importantes para o trata-
mento. Esses pacientes devem ser orientados e observados nos 
cuidados com os pés, evitando-se fatores de risco que possam 
causar as lesões pela perda da sensibilidade dolorosa.

É de grande importância que os profissionais da saúde es-
pecialmente os enfermeiros conheçam e estejam atentos para 
as complicações e fatores de riscos que a doença pode causar 
ao paciente futuramente. O enfermeiro tem papel vital na pre-
venção as complicações durante as consultas de enfermagem, 
devendo dar maior atenção para o cuidado com os pés, visan-
do à prevenção e detecção precoce de complicações em extre-
midades inferiores, avaliando as habilidades do auto cuidado 
e fornecendo orientações necessárias. Assim, este estudo teve 
como objetivo identificar a incidência de complicações em pé 
de pacientes diabéticos atendidos em um Ambulatório Estadual 
de Referencia de Mato Grosso.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, do tipo descritiva reali-
zada em Ambulatório que é Referência para atendimento de pé 
diabético no Estado de Mato Grosso, situado em Cuiabá. 

A coleta de dados foi realizada nos prontuários de 47 pacien-
tes diabéticos do sexo masculino e feminino na faixa etária de 
30 a 70 anos, ou mais atendidos nos meses de agosto/2004 a 
janeiro/2005. O que representava 20% do total da população 
com diabetes atendida neste ambulatório. Foram colhidas infor-
mações sobre as complicações e fatores de risco registrados nos 
prontuários.

Após determinação das variáveis, deu-se o inicio a coleta de 
dados, e os mesmos foram apresentados em tabelas para me-
lhor análise e discussão.

A interpretação dos dados é a exposição do verdadeiro signi-
ficado do material apresentado em relação aos objetivos propos-
tos ao tema, esclarecendo não só o significado do material, mas 
também fazendo ilações mais amplas dos dados discutidos5.

A pesquisa foi realizada após parecer favorável do Comitê 
de Ética e Pesquisa da Universidade de Cuiabá (UNIC) e autori-
zação do Diretor Geral do Ambulatório.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 47 prontuários analisados verificou-se que 51% dos pa-
cientes eram do sexo masculino e 48% no sexo feminino. 

Segundo a pesquisa de Burihan, a diabetes mellitus com risco 

ao pé diabético se dá mais no sexo masculino6. Neste estudo ve-
rifica-se que esta diferença foi pouco significante.

Analisando as complicações no pé diabético no intervalo de 

10 em 10 anos, encontramos no intervalo de 0 a 10 anos 34% dos 
acometidos, de 10 a 20 anos de duração da doença 44.68%, de 
20 a 30 anos de duração 8.51% e de 30 a 40 anos 2.3%.

Verificamos que as complicações do pé diabético das menos 
graves, como hipoestesia até a mais grave como as amputações, 
estão presentes nos primeiros 10 anos de duração da doença.

As complicações de maior incidência justamente a mais ra-
dical, as amputações estão presentes em todos os intervalos de 
duração da doença de 0 a 40 anos seguida pela parestesia e úl-
cera no grupo pesquisado. Tal dado vem reforçar a importância 
do controle glicêmico e do autocuidado com o pé diabético, 
como prevenção destas complicações.

Quanto à faixa etária dos pacientes atendidos, 2,13% se en-
contra no intervalo de 30 a 40 anos, 25,53% no intervalo de 
40 a 50 anos, 48,9% no intervalo de 60 a 70 anos e finalmente 
2.13% no intervalo de 70 a 80 anos, conforme tabela 3.

Verificamos que o pé diabético está ocorrendo de forma 
crescente no intervalo de 30 a 60 anos, com complicações que 
vão de parestesia a amputação Nesta faixa etária, o adulto está 
na fase mais ativa e produtiva da vida, sendo necessário por 
isto, evitar-se os fatores de risco para o pé diabético e de com-

Tabela 1. Incidência de pé diabéticos por sexo - Ambula-
tório Estadual de Referencia de Mato Grosso - agosto de 2004 a 
janeiro de 2005.

Sexo  nº de acometidos                     %
Masculino   24          51

Feminino   23          49

Total   47         100

Tabela 2. Incidência de complicações em relação ao tempo 

de diagnóstico da doença dos pacientes atendidos em um ambu-

latório Estadual de Referencia de Mato Grosso de agosto 2004 a 

janeiro de 2005.

Duração da doença        nº de               %       Complicações
        em anos        acometidos                    
     Hipoestesia

     Amputação

     Parestesia
0 10  16 34

 Úlcera

     Calosidade

     Fissura  

     Abscesso

     Hipoestesia

10 20  21 44.68 Amputação

     Parestesia

     Úlcera

     Amputação

20 30  04   8.51 Úlcera

     Charcot  

30 40  01   2.13
 Úlcera

      Parestesia

     Amputação

Sem informação  05 10.64 Hipoestesia

     Úlcera

Total   47           100
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plicações decorrentes da cronicidade da doença.
Observa-se que a amputação ocorre em todas as faixas etá-

rias, significando o tratamento mais radical, com perda inesti-
mável para o ser humano, interferindo em sua auto imagem, 
auto estima e produtividade.

 A parestesia e conseqüente úlcera de pressão estão presentes na 
faixa etária de 40 a 
80 anos. A primeira 
decorre praticamen-
te do controle ina-
dequado dos níveis 
de glicose na cor-
rente sangüínea e a 
úlcera é o resultado 
da duração dessas 
alterações pela inca-
pacidade de manu-
tenção da integrida-
de cutânea devido à 
neuropatia. Portanto 
o controle glicêmico 
é parte fundamen-
tal para a prevenção 
dessas complicações. 

Na tabela 4 ve-
rificamos que um 
mesmo paciente 
desenvolveu vá-
rias complicações, 

portanto o resultado foi apresentado por numero total de 
complicações e não número de pacientes. Observamos que 
a maioria das complicações nos pés dos pacientes, quando 
analisadas separadamente acontecem mais no pé direito em 
especial a parestesia. No pé esquerdo, apesar das complica-
ções representarem praticamente a metade daquelas do pé 
direito são mais radicais, ou seja, ocorrem as amputações 
dos dedos ou em todo o pé.

Ao analisar as complicações de ambos os pés, verifica-se 
que a maior incidência é a de parestesia, amputação de pé e 
hipoestasia.

Se observarmos as complicações nos pés direito e esquer-
do separadamente ou ao mesmo tempo em ambos pés, verifi-
caremos que a maior complicação é a parestesia, seguida de 
amputação de pé e dedos.

Esses pacientes com comprometimento da doença per-
dem a sensibilidade dolorosa e térmica e quando percebem 
a lesão já está avançada. Por isso, o cuidado com os pés é 

Tabela 3. Faixa Etária e complicações da doença nos pa-

cientes atendidos de agosto de 2004 a janeiro de 2005 em um 

ambulatório Estadual de Referencia de Mato Grosso.

Faixa etária        nº de prontuários       %        Complicações
 30 40  01     2.13 Amputação

      Abscesso

     Charcot  

     Parestesia

40 50  12  25.53 Úlcera

     Amputação

     Calosidade

     Fissura

     Hipoestesia

     Parestesia
50 60  23   48.94

 Úlcera

     Amputação

     Parestesia

60 70  10  21.27 Amputação

     Úlcera

70 80  01    2.13 Amputação

 Total  47            100

Tabela 4. Localização das complicações nos pés dos pa-

cientes atendidos em um ambulatório Estadual de Referencia para 

tratamento de pé diabético de Mato Grosso de agosto de 2004 a 

janeiro de 2005.

Complicações             Pé           Pé         ambos    Total                    direito   esquerdo   os pés 
Amputação dos dedos        01              07 02 10
Amputação dedos e 

pé de charcote            
 01    01

Amputação de pé            01              06 04 11
Amputação dedos, 

calosidade fissura            
01         02 03

Amputação dedo, 

parestesia, edema            
01    01

Parestesia            11   08 19
Úlcera Maleolar            03    03
Úlcera dorsal    01 01
Úlcera plantar            03              01 01 05
Lesão Halux E               01  01
Hipoestesia            01   04 05
Total             23                 14 26            58

Tabela 5. Grau de escolaridade de pacientes atendidos em 
um ambulatório Estadual de Referencia de Mato Grosso de agos-
to de a 2004 a janeiro de 2005.

Grau de escolaridade  nº                  %
Ensino fundamental completo  08         17.0

Ensino fundamental incompleto  11         23.4

Não alfabetizado   01           2.3

Sem informação   27         57.4

Total    47       100

“AS COMPLICAÇÕES DE MAIOR 
INCIDÊNCIA, JUSTAMENTE A MAIS 
RADICAL, AS AMPUTAÇÕES, ESTÃO 

PRESENTES EM TODOS OS 
INTERVALOS DE DURAÇÃO DA 
DOENÇA DE 0 A 40 ANOS”.
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necessário e devem ser observa-
dos todos os dias.

No tratamento do pé diabéti-
co é fundamental encarar sem-
pre os pacientes como graves, 
pois é imprevisível o potencial 
evolutivo que encerram as le-
sões nos diabéticos6.

Quanto ao grau de escola-
ridade 17% dos pacientes dia-
béticos cursaram ensino funda-
mental completo, 23% ensino 
fundamental incompleto, 2,3% 
não são alfabetizados e o res-
tante 57,4% praticamente a me-
tade dos pacientes da amostra 
não constava essa informação 
no prontuário. Tabela 5

O registro do grau de esco-
laridade do paciente diabético 
é importante para o desenvolvimento do autocuidado, pois o 
profissional de saúde poderá se comunicar de forma mais ade-
quada com o paciente, favorecendo o conhecimento e enten-
dimento da doença assim como para o cuidado com a pele e 
prevenção das complicações nos pé e até mesmo para adaptar 
os recursos disponíveis para seu controle glicêmico.

Cada vez mais se transfere à responsabilidade do tratamen-
to aos pacientes, para isso é preciso que ele esteja habilitado 
a assumir essa posição7.

CONCLUSÃO
O diabetes mellitus é uma doença crônica, que mesmo com 
tratamento, predispõe a uma série de complicações inerentes  
a duração da doença e o avançar da idade. 

Constatamos neste estudo as complicações e fatores de ris-
cos nos pés de pacientes diabéticos que ocorrem durante a 
convivência com a doença, verificamos também nos estudo 
de outros autores, que a maior incidência de pé diabético se 
dá no sexo masculino, em geral devido a menor importância 
que dão ao cuidado com os pés e utilização por mais tempo, 
de calçado fechado, favorecendo o aparecimento de ponto de 
pressão e úlcera.

Verificamos que o pé mais comprometido é o direito, tal-

vez por representar maior supor-
te ao corpo na maioria das pes-
soas que são destras.

É significativa a constatação 
da parestesia como a maior 
incidência de fator de risco 
quando analisada nos pés iso-
ladamente ou em ambos, está 
praticamente em todas as faixas 
etárias desse estudo. Sendo ela 
decorrente do alto nível de gli-
cose sanguíneo e fator desenca-
deador de úlcera e amputações, 
seu controle é imprescindível 
para a prevenção. 

Outro aspecto que destaca-
mos são as amputações de de-
dos e/ou pé presentes em todas 
as faixas etárias desse estudo. 

Rodrigues e Campoy apon-
tam que o trabalho com indivíduos que apresentam doenças 
crônicas, de um modo geral tem sido realizado de forma ro-
tineira e/ou protocolar...contudo nem sempre estes usuários 
são alvo real de interesse dos profissionais de saúde. Acres-
cem ainda que, o cliente não é um mero receptor de infor-
mações e cuidados...mas sim um parceiro no processo de re-
cuperação e manutenção da sua qualidade de vida e saúde8. 
Desta forma, o educador em saúde é um defensor-facilitador 
deste processo9.

Diante de tal realidade, reafirmamos a importância do pro-
fissional de saúde, o qual deve estar atento durante a instrução 
ao paciente, bem como ações de educação em saúde em gru-
po observando se houve absorção das explicações dos cuidados. 
Por isso, o levantamento do grau de escolaridade deve ser 
considerado. O profissional enfermeiro deve adotar postura 
de decidir junto ao cliente o plano de execução do auto-
cuidado porque após surgimento de complicações nos pés 
acarretará mudanças na vida dos diabéticos que requererão 
significativas adaptações.

Portanto, a conscientização e cuidado dos pacientes para 
prevenção do pé diabético e a competência dos profissionais 
de saúde para favorecer esta postura é fundamental para pro-
moção da saúde e prevenção de agravos na comunidade.     ■
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