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RESUMO: O pé diabético define-se como a entidade clinica de base etiopatogenica 

neuropática. Estratégias de prevenção devem nortear todos os serviços de saúde 

que recebam  indivíduos portadores de diabetes, uma vez que 85% das amputações 

do membro inferior são precedidas por úlceras.Diante do exposto e da busca 

cientifica frente a literatura, constatamos que poucos são os trabalhos voltados  à   

educação em saúde para prevenção do pé diabético, realizados, principalmente por 

fisioterapeutas. Com tudo nos despertou o interesse em realizar, no presente artigo 

um trabalho cujo o objetivo é de elaborar estratégias de atuação do fisioterapeuta 

como educador em  saúde na prevenção do pé diabético . O presente artigo trata-se 

de uma pesquisa bibliográfica. As estratégias elaboradas envolveram palestras, 

cartazes,textos orientativos publicados em jornal e emissoras de rádio. 

INTRODUÇÃO  

O Diabetes Mellitus (DM) é um problema mundial de Saúde Pública e uma 

das principais síndromes crônicas que afetam a humanidade(OLIVEIRA et al., 2009). 

Referente ao número de casos,é estimado que o Brasil passe da 8ª posição, 

com prevalência de 4,6%, em 2000, para a 6ª posição, 11,3%, em 2030. As 

complicações agudas e crônicas do diabetes causam alta mortalidade, acarretando 

altos custos para o sistema de saúde. Mundialmente em 2010, foram estimados em 

11,06% do total de gastos com atenção em saúde voltada ao 

Diabetes.”(BRASILa,2013). 

 

Entre as diversas complicações crônicas que contribuem para o aumento da 

morbidade e mortalidade dos pacientes temos a neuropatia diabética, levando ao 

chamado pé diabético gerando maior risco para desenvolvimento de ulcerações nos 

pés e amputações (SCHIE, 2005). 

Estratégias de prevenção devem nortear todos os serviços de saúde que 

recebam  indivíduos portadores de diabetes, uma vez que 85% das amputações do 

membro inferior são precedidas por úlceras. Assim, observa-se que se pudermos 

prevenir as ulcerações nos pés dos portadores de diabetes, estaremos reduzindo 

agressivamente os índices de amputações. (BATISTA, 2005). 

É estimado ainda que 20% das hospitalizações atribuídas ao diabetes são 

resultados das úlceras e infecções nos pés (BRASILb ,2007). 



Diante do exposto, constatamos que poucos são os trabalhos voltados à 

educação em saúde para prevenção do pé diabético, realizados, principalmente por 

fisioterapeutas. 

OBJETIVO   

Elaborar estratégias de atuação do fisioterapeuta como educador em saúde 

na prevenção do pé diabético. 

METODOLOGIA 

O presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde foi consultado 

nas bases de dados Lilacs ,Medlaine, Bireme, Cielo e nos artigos da biblioteca da 

escola.  

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa iniciou-se com uma leitura detalhada do material bibliográfico, 

depois foi feito uma leitura exploratória, procedendo uma leitura seletiva e 

posteriormente a leitura analítica e interpretativa.Contudo, levantou-se a 

necessidade de estruturar palestras, cartazes, textos orientativos publicados em 

jornal e emissora de rádio,como estratégias de educação em saúde para prevenção 

do pé diabético. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma 

maior participação no controle deste processo ( BRASILb ,2007). 

As ações preventivas, por sua vez, definem-se como intervenções orientadas 

à evitar o surgimento de doenças especificas, reduzindo sua incidência e 

prevalência nas populações. Para tanto, baseiam-se no conhecimento 

epidemiológico de doenças e de outros agravos específicos (BRASILb, 2013). 

A educação do paciente com diabetes desempenha um importante papel na 

prevenção das lesões do pé dos diabéticos (MARQUES,2010). 



  O cuidado integral ao paciente é um desafio para a equipe de saúde,incluindo 

aí o profissional fisioterapeuta, quanto a ajudar o paciente a mudar o modo de vida. 

Pensando nisto técnicas de propaganda são utilizadas como auxiliares da educação 

sanitária(LUZ et al,2013). 

A comunicação de massa está veiculada pelo rádio, panfletos e jornal.Em 

especial, as palestras proporcionam informações importantes sobre como prevenir 

doenças  (LUZ et al, 2013).   

Os grupos de diabetes manifestam que gostam muito de participar das 

palestras, pois recebem novas informações sobre a melhor maneira de se cuidar 

(BRASILa,20130). 

Contudo, o presente artigo terá como estratégias educativas, as palestras, 

cartazes, textos publicados em jornal e emissora de radio,porém estas estratégias 

ainda não foram elaboradas.Mas, envolverá informações sobre fisiopatologia, fatores 

de risco e auto cuidado com os pés para a prevenção do pé diabético.  
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