
Introdução: Segundo a Sociedade Brasileira de
Diabetes estima-se que existem cinco milhões de
habitantes com diabetes e metade deles
desconhece o diagnóstico. No geral, o diabetes é
assintomático nos estágios iniciais, o que retarda
seu diagnóstico durante anos, aumentando o risco
de complicações crônicas microvasculares,
neuropáticas e macrovasculares, nos quais se
destacam as doenças coronarianas, acidentes
vasculares cerebrais e doenças vasculares
periféricas, concomitante a maior probabilidade de
desenvolver dislipidemia, hipertensão e obesidade.

Desenvolvimento: O diabetes mal controlado
favorece o desenvolvimento de complicações
altamente incapacitantes, principalmente, pé
diabético, cegueira e insuficiência renal crônica,
impedindo as pessoas de continuarem realizando
suas atividades diárias e laborais, acarretando alta
ocupação de leitos e absenteísmo ao trabalho, pelas
internações prolongadas e recorrentes. O pé
diabético representa um estado fisiopatológico
multifacetado; caracterizado por úlceras que surgem
nos pés da pessoa com diabetes e ocorrem como
consequência de neuropatia em 90% dos casos. As
úlceras decorrem geralmente de traumas e se
complicam com gangrena e infecção, ocasionados
por falhas na cicatrização e podem resultar em
amputação, quando não se institui tratamento
precoce e adequado. A prevalência de úlceras nos
pés atinge 4% a 10% das pessoas portadoras de
diabetes. Cerca de 40% a 60% das amputações não
traumáticas de membros inferiores ocorrem nesses
pacientes sendo que 85% destas são precedidas de
úlceras nos pés. A amputação está associada com
significantes custos e pode ter repercussões a longo
termo, tais como o risco elevado para reulceração,
perda da mobilidade e diminuição da qualidade de
vida. Esta síndrome guarda relação com o tempo de
duração do diabetes e consequentemente com a
idade. A demora no início do tratamento adequado
aumenta a ocorrência de complicações e a
necessidade de amputação.

O pé diabético é uma entidade com fisiopatologia
complexa e de prevalência elevada, dependendo para
sua prevenção e controle de ações de saúde
paradoxalmente simples e que dependem,
fundamentalmente, de educação e interações
multidisciplinares. Assim sendo, uma melhor
compreensão dos fatores que estão relacionados à
ocorrência de amputações em indivíduos com pé
diabético poderá ajudar a identificar aspectos do
cuidado desses pacientes que necessitam ser
melhorados.

Aluna: Terezinha de Fátima Soares Gzesiuk 
Orientador: Prof. Esp. Carlos Vanderlei Pukaleski
Curso de Massoterapia

PÉ DIABÉTICO

Deformidade da Neuropatia Motora - Mal perfurante na projeção da
cabeça do 1º metatarso com grande hiperceratose perilesional.

Ulcera isquêmica no MIE. Observar os bordos marcados, a necrose do
fundo da ferida e a amputação prévia do membro contralateral.
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