
Programa de Atenção à  Pessoa com 
Diabetes Mellitus e Pé Diabético

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA PARA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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Justificativa
A síndrome do pé diabético (PD) é uma complicação indesejável em 

pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM). É definida como a 
presença de infecção, ulceração e/ou destruição de tecido profundo, 

secundária à neuropatia diabética (ND), doença arterial periférica (DAP), 
alterações biomecânicas e estruturais que comprometem as extremidades 

inferiores¹.

 Aproximadamente um quarto do número total de pessoas com diabetes no 
mundo desenvolverá uma úlcera de pé diabético (UPD) em algum 

momento de suas vidas e estima-se que a taxa de recorrência durante os 
próximos 5 anos esteja entre 50% e 70% ². 

O PD não afeta apenas a qualidade de vida dos pacientes e de suas 
famílias, mas é um problema crescente que afeta dramaticamente os 
custos de qualquer sistema de saúde³. Setenta por cento dos custos 

econômicos do pé diabético ocorrem após uma amputação4.

Embora a UPD possa ser prevenida, as intervenções são deficientes. No 
estudo realizado por Pinilla e Sanchez (2011)5 sobre a prevalência de 

atividades recomendadas pelos médicos e realizadas pelos pacientes para 
prevenir a presença de pé diabético no serviço ambulatorial, constatou-se 

que 78,2% dos pacientes com o DM não receberam educação sobre 
cuidados com os pés e 76,2% não fizeram um exame podológico no último 

ano. 

A maioria dos estudos a esse respeito conclui sobre a necessidade 
primordial de criar e fortalecer programas interdisciplinares voltados para a 

prevenção do pé diabético no nível da atenção básica.



Objetivo Geral

Apoiar e facilitar a gestão dos Programas de Atenção Primária em 
Saúde (APS), com foco na prevenção e controle do pé diabético por 

meio de uma estratégia educativa voltada para profissionais de saúde e 
pessoas que fazem parte do grupo de diabéticos.

• Treinar todos os profissionais de saúde na abordagem total da pessoa
com risco ou presença de pé diabético.

• Promover o autocuidado dos pés em pessoas com DM.

• Ensinar as pessoas com DM e/ou cuidadores os fatores de risco que
levam ao PD.

• Detectar pacientes em risco para o PD precocemente.

• Estabelecer um plano de atendimento oportuno para pessoas em risco
ou com a presença de UPD.

Objetivos Específicos



Alcance e cobertura

• Unidades que atendam a pessoa com DM.

• Profissionais de saúde envolvido no processo de 
cuidar de pessoas com DM. 

• Pessoas com diagnóstico médico de DM.





Conteúdo Programático

Para pessoas 
diagnosticadas 

com DM

Treinamento no "Caminho do Pé Saudável" 
Conhecimento, habilidades e atitudes necessárias 

para o autocuidado do pé diabético

Avaliação de Podologia e Classi�cação 
de Risco:”Controlada - Não Controlada - 
Complicada”.

Detecção de complicações e 
remissão precoce

Assessoria pro�ssional: Linha 
do pé saudável / SAC



Conteúdo Programático

Para o profissional de saúde

MATERIAL: Linha de Pés 
Saudáveis / SAC

Treinamento em podologia (avaliação 
podológica): neurovascular

Treinamento em Classi�cação de Risco 
para PD: "Controlado - Não controlado - 
Complicado"

Assessoria técnica e orientação no uso de 
alta tecnologia para o atendimento da UPD
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Apoiar o cumprimento dos 
indicadores de cobertura e impacto

INDICADORES 
DE IMPACTO
•Incidência de UPD na 
população alvo.
•Detecção e 
classificação de risco 
para UPD.

INDICADORES DE 
COBERTURA

•Percentual de profissionais de saúde
treinados em PD.

•Percentual de pessoas com DM
treinadas em conhecimentos, habilidades 

e atitudes necessárias para o 
autocuidado do PD.



Materiais

• Cartilha para pacientes e   
   profissionais de saúde 
   “Caminho dos pés saudáveis ”
• Sistemas de Classificação
• Algoritmo para tratamento da UPD
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