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RESUMO 

O Diabetes mellitus constituí em um importante problema de saúde pública. Dentre as complicacöes 
tardias deste agravo, uma das mais incapacitantes é a complicacäo neuropàtica que acomete os 
membros inferiores. Os objetivos propostos foram: identificar o perfil dos clientes portadores de 
Diabetes mellitus atendidos em uma unidade bàsica de saúde e avaliar o grau de conhecimento da 
clientela portadora de Diabetes sobre as práticas de autocuidado com os pés, visando a prevencáo 
de complicacöes. O estudo do tipo descritivo, de abordagem quantitativa, foi realizado com 197 
clientes atendidos em consulta de enfermagem em uma Unidade Bàsica de Saúde. Os resultados 
mostraram que a maioria os clientes estudados eram do sexo feminino, possuíam acima de 40 anos, 
apresentavam Hipertensáo Arterial e possuíam um tempo mèdio de diagnóstico de Diabetes 
equivalente hà 8 anos. Os clientes apresentaram ainda, glicemia elevada, problemas nos pés, como 
calosidades e fissuras e referiram ter conhecimento sobre práticas de autocuidado. Conclui-se que o 
conhecimento das características apresentadas pelos portadores de Diabetes atendidos nos servicos 
básicos de saúde, é de grande relevancia para subsidiar as acöes dos enfermeiros voltadas para o 
manejo e controle deste agravo na populacáo. 

RESUMEN 

La Diabetes mellitus constituye un importante problema de salud pública. De entre las 
complicaciones tardías de esta enfermedad, una de las más graves es la complicación neuropàtica 
que ataca los miembros inferiores. Los objetivos propuestos fueron: identificar el perfil de los 
pacientes portadores de Diabetes atendidos en una unidad básica de salud y evaluar el grado del 
conocimiento de la clientela portadora de Diabetes sobre las prácticas del autocuidado en los pies, 



para la prevención de complicaciones. El estudio de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo, fue 
realizado con 197 pacientes atendidos en la consulta de enfermería en una Unidad Básica de 
Salud. Los resultados mostraron que la mayoría de los pacientes investigados eran del sexo 
femenino, tenían más de 40 años, presentaban Hipertensión Arterial y tenían un tiempo medio de 
diagnóstico de Diabetes de 8 años. Los pacientes presentaban glicemia elevada, problemas en los 
pies, como callos y fisuras, referían tener conocimiento sobre prácticas de autocuidado. Se concluye 
que el conocimiento de las características presentadas por los portadores de Diabetes atendidos en 
los servicios básicos de salud, es de gran importancia para mejorar las acciones de los enfermeros 
dirigidas al manejo y control de esta enfermedad en la población. 

A B S T R A C T 

Diabetes Mellitus constitutes an important public health problem. Among the late complications 
resulting from this illness, one of the most serious is the neuropathic complication that attacks the 
inferior limbs. The proposed objectives were: To identify the profile of patients with Diabetes Mellitus 
care for in a basic health unit and to evaluate the level of knowledge of the patients with Diabetes 
about feet self care, aiming at the prevention of complications. This descriptive study, with a 
quantitative approach, was carried out with 197 patients cared for in the nursing office in a basic 
health unit. The results showed that most of the clients studied were females, more than 40 years old, 
had high blood pressure and on average had been 8 years since the diagnosis of diabetes. The 
patients had high glycemia, problems in their feet such as calluses and fissures, and reported having 
self care knowledge. In conclusion the knowledge of the characteristics of the carriers of diabetes 
cared for in basic health services, is of great relevance to the nurses' actions in regards to the 
management and control of this illness in the population. 

INTRODUCÄO 

O Diabetes mellitus sendo uma patología de etiología múltipla decorrente da falta de 
insulina e/ou incapacidade de a insulina exercer seus efeitos adequadamente, constitui em 
um importante problema de saúde pública. Estima-se que em 2025, 300.000.000 de 
pessoas tenham Diabetes no mundo. De acordo com o Ministerio da Saúde há cerca de 6 
milhöes de diabéticos no Brasil. Desses, 3 milhöes fazem acompanhamento nas Unidades 
Básicas do Sistema Único de Saúde. Neste sentido, o acompanhamento dos portadores de 
Diabetes mellitus na rede básica de saúde é de fundamental importancia em virtude das 
altas taxas de prevaléncia e incidencia desta doenga, observadas nos últimos a n o s 1 , 2 , 3 . 

O controle inadequado da doenga interfere signif icativamente na qual idade de vida dos 
clientes, acarretando alteragöes micro e macro vascular que podem levar a disfungáo, dano 
ou falencia de vários ó rgáos 1 , 4 . 

Dentre as complicagöes tardias deste agravo, uma das mais incapacitantes e que traz 
prejuízos sociais e f inanceiros ao Estado é sem dúvida a complicagáo neuropática que 
acomete os membros inferiores dos portadores de Diabetes. 
De acordo com os resultados de um estudo sobre a monitorizagáo de amputagöes de 
membros inferiores no Brasil, no município do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense a 
incidéncia de amputagöes de membros inferiores alcanga 180/100.000 diabéticos em 
relagáo á taxa de 13.8/100.000 habitantes da populagáo em geral. Portanto, o risco de 
amputagáo de membro inferior é 13 vezes maior entre os diabéticos quando comparado 
com a populagáo nao diabética 5 

Outro fator que agrava a condigáo do portador de Diabetes é a associagáo com a 
Hipertensáo Arterial Sistémica (HAS) também conhecida como "a doenga que mata em 



silencio" por ser na maioria das vezes assintomática. Este agravo é encontrado em 
aproximadamente 15% da populagáo adulta, apresentando uma variagáo na prevalencia de 
9 a 30%, conforme a regiáo do país. Os segmentos sociais menos favorecidos sáo os que 
possuem maior prevalencia da HAS e também de complicagoes como acidentes vasculares 
e macro-angiopatias, sendo que provavelmente 5 0 % desta populagáo desconhecem que 
sáo hipertensos. A Hipertensáo e a Diabetes constituem os principais fatores de risco 
populacional para as doengas cardiovasculares, motivo pelo qual representam importantes 
agravos de Saúde Pública, dos quais 60 a 8 0 % dos casos podem (e devem) ser tratados na 
rede básica de saúde. A possibil idade de associagáo das duas doengas é da ordem de 
5 0 % o que requer, na maioria dos casos, o manejo de duas patologias num mesmo 
paciente. Tais patologias apresentam varios aspectos em comum: presenga de resistencia 
vascular periférica aumentada e disfungáo endotelial; fatores de risco tais como: obesidade, 
disl ipidemia e sedentarismo; tratamento náo medicamentoso - propostas de mudanga no 
estilo de vida; cronicidade - doengas incuráveis, geralmente assintomáticas; de difícil 
adesáo ao tratamento pela necessidade de mudangas importantes no estilo de vida e a 
participagáo do individuo e sua família; necessidade de controle para diminuigáo de 
complicagoes; necessidade de acompanhamento interdisciplinar; e uso concomitante de 
alguns medicamentos 2 , 5 

Diversos estudos apontam para a relevancia dos enfermeiros conhecerem as 
características da clientela portadora de Diabetes, que comparece na Unidade Básica de 
Saúde, a fim de implementarem seus protocolos de atendimento, atividades educativas e 
demais intervengoes voltadas para a promogáo da saúde, prevengáo de complicagoes e 
cuidados de enfermagem para o controle da doenga 6 , 7 , 8 , 9 

Neste contexto, os objetivos deste estudo foram: identificar o perfil dos clientes portadores 
de Diabetes mellitus atendidos por enfermeiros em uma unidade básica de saúde e avaliar o 
grau de conhecimento da clientela portadora de Diabetes sobre as práticas de autocuidado 
com os pés, visando a prevengáo de complicagoes. 

METODOLOGÍA 
O presente estudo teve natureza quantitativa e caráter descritivo. A investigagáo foi 
desenvolvida no período de margo a dezembro de 2006, em um Centro Municipal de Saúde 
do município do Rio de Janeiro. 

A amostra foi constituída de 197 clientes atendidos na consulta de enfermagem do 
Programa de Assistencia e Controle da Diabetes mellitus, do Centro Municipal de Saúde 
citado, na ocasiáo do estágio curricular dos alunos do 4 o - período do curso de graduagáo 
da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, durante o 
recorte temporal citado. 

Os dados foram coletados durante a consulta realizada pelos discentes com supervisáo 
docente, no turno da manhá, tres vezes por semana. Após a apresentagáo dos objetivos da 
pesquisa aos clientes, obt ivemos por escrito o Consent imento Livre e Esclarecido dos 
mesmos, sendo garantido o sigilo e o anonimato, bem como o respeito aos princípios éticos 
de pesquisa com seres humanos, conforme as normas preconizadas pela Resolugáo 
196/96 1 0 . 

O instrumento utilizado constituiu-se de um formulário com questoes fechadas referentes à 
identificagáo, hábitos de vida, conhecimento das patologias e complicagoes decorrentes da 
Diabetes. Além da entrevista com os clientes sujeitos do estudo, visando identificar o 
conhecimento dos mesmos acerca das práticas de autocuidado com os pés; foi realizado 



um exame físico, em que se obteve os dados relativos ao estado nutricional, níveis 
gl icemicos e condigoes de integridade e sensibil idade dos pés. Util izou-se como critério 
para detecgáo de obesidade o valor de Índice de Massa Corporal (IMC) superior a 25. Para 
a classificagáo de glicemia elevada, após o teste de glicemia capilar, considerou-se o 
seguinte parametro: abaixo de 110 para os clientes que se encontrava em jejum e abaixo 
de 140 para os indivíduos no período pós prandial. 

Os dados foram organizados em um banco de dados e anal isados pelo software EPI-INFO 
2000, versáo 3.3.2 E a apresentagáo dos resultados deu-se na forma de quadros. 

RESULTADOS E DISCUSSÀO 

Do total da amostra estudada (n=197), 145 (73,6%) eram do sexo feminino e 52 (26,4%) 
eram do sexo masculino. 

Com relagáo a faixa etária verif icou-se que a maioria da clientela possuía mais de 40 anos 
(98,5%), caracterizando uma maior prevalencia de Diabetes tipo 2 entre adultos e 
principalmente entre os idosos, uma vez que a média de idade foi de 62 anos. O tempo de 
detecgáo desta doenga variou entre um a 31 anos, sendo o tempo médio equivalente há 8 
anos (Quadro I). 

A presenga de Hipertensáo concomitante se mostrou em 6 6 % dos casos. Juntamente com 
este agravo outros fatores de risco foram evidenciados nesta populagáo estudada, tais 
como: obesidade (37,5%), tabagismo (18,3%), alcool ismo (31,5) e histórico de Diabetes na 
família (66,5). Apesar destes clientes já estarem matriculados no Programa de Controle da 
Diabetes, mais da metade (51%) apresentou valores elevados de glicemia, no momento da 
entrevista (Quadro I). 

Tais achados corroboram com os resultados obtidos em estudos realizados com portadores 
de Diabetes atendidos em servigos de atengáo básica do estado de Sáo Paulo, em que a 
maioria dos participantes constitui-se de mulheres, com idade acima de 45 anos, que 
possuíam um tempo médio de diagnóstico de Diabetes tipo 2 em torno de 9 anos e que 
apresentavam co-morbidades como a hipertensáo arterial e obesidade, evidenciando 
também a presenga de fatores de risco que aumentam a chance dos indivíduos 
desenvolverem a doenga 3 , 7 . 

Quadro I - Características dos portadores de Diabetes mellitus atendidos em uma Unidade 
Básica de Saúde, municipio do Rio de Janeiro. 



Quanto aos problemas observados nos pés dos clientes estudados, verif icou-se que os 
principáis agravos foram calosidade (37%), f issuras (26%), dor (13%), claudicagäo (4%) e 
perda da sensibil idade (3%). Observou-se ainda que 9% apresentavam os pés com 
precarias condigöes de higiene e que 2 ,6% estavam fazendo uso de cadeiras de rodas 
devido à dif iculdade para deambular. 

Quadro II - Problemas observados no exame dos pés dos portadores de Diabetes mellitus 
atendidos em uma Unidade Básica de Saúde, municipio do Rio de Janeiro. 



Estudo realizado sobre a pràtica de educagáo em saúde em grupo de pessoas com 
Diabetes Mellitus v isando o autocuidado dos pés, mostrou que essa estrategia foi 
fundamental para a reflexáo e discussáo das situagòes de saúde vivenciadas pelos 
participantes. Neste mesmo estudo, verif icou-se que na medida em que as pessoas 
constroem o saber com base no seu contexto, esse passa a ser mais faci lmente incorporado 
no seu cotidiano, e assim no seu processo de cuidado 6. 

O Q u a d r o III mostra os resultados referentes ao conhecimento dos clientes estudados 
sobre pràticas de autocuidado voltadas para a prevengáo de complicagòes. A maioria dos 
clientes referiu conhecer: a doenga, o tipo de al imentagáo adequada, o uso adequado dos 
medicamentos, as principais complicagòes que podem ocorrer nos pés, bem como saber 
cuidar dos pés, visando à prevengáo de agravos. 

Quadro III - Conhecimento dos portadores de Diabetes mellitus, sobre práticas de autocuidado, 
em uma Unidade Básica de Saúde, municipio do Rio de Janeiro. 

Os resultados encontrados no presente estudo (Quadro III), revelam a importancia dos 
profissionais de saúde, especialmente dos enfermeiros, implementarem agoes educativas 
que possibil item nao só um aumento do conhecimento da populagáo sobre medidas 
preventivas das complicagoes da Diabetes, mas uma real mudanga nas atitudes e práticas 



dos clientes. Pois, murtas vezes o cliente refere conhecer as formas de prevengao, controle 
e tratamento da doenga, no entanto, apresenta condigóes desfavoráveis como: níveis 
elevados de glicemia ou sinais de complicagóes decorrente da doenga. Desta forma, o 
espago da consulta de enfermagem e a estrategia de educagäo em saúde tem constituido 
em grande desafio e em uma responsabil idade para os enfermeiros que prestam cuidados 
aos portadores de doengas crónicas como a Diabetes 8 

C O N C L U S Ä O 

Os resultados obtidos neste estudo mostraram que embora os clientes portadores de 
Diabetes tenham referido conhecer as práticas de autocuidado, estes nao apresentaram 
condigóes satisfatórias para o controle da doenga e prevengao de complicagóes. Portanto, 
faz-se necessàrio que no atendimento destes clientes, nos servigos básicos de saúde, haja 
uma escuta e atengao à realidade apresentada pelos mesmos, de tal modo que eles 
possam encontrar na equipe multiprofissional apoio e confianga. Desta forma, tais clientes 
poderao ser capazes de mudar seus hábitos de vida, realizar o tratamento e desenvolver 
realmente as práticas de autocuidado, visando prevenir as complicagóes e garantir uma 
melhor qual idade de vida. 

O contato com tais clientes, na ocasiao da consulta de enfermagem, mostrou ser eficiente 
para a qualif icagao do ensino e desempenho profissional dos académicos de enfermagem, 
que dando voz a estes portadores de Diabetes, puderam perceber a complexidade do 
atendimento a esta clientela e reconhecer a importancia das medidas de prevengao das 
complicagóes incapacitantes. 

Conclui-se que o conhecimento das características apresentadas pelos portadores de 
Diabetes atendidos nos servigos básicos de saúde, é de grande relevancia para subsidiar 
as agóes dos enfermeiros voltadas para o manejo e controle deste agravo na populagao e 
consequentemente para a redugao das taxas de amputagao de membros inferiores em 
nosso meio. 
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