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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa segundo os 

pressupostos de Ludke e André (2008). Cujo o objetivo foi descrever identificar os 

fatores que influenciam na autoestima do paciente portador do pé diabético, que 

procura o Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) Jardim Progresso, Anápolis-

GO. Tendo como objetivos específicos identificar as percepções do paciente com pé 

diabético sobre a sua imagem corporal, avaliar o autocuidado do portador de pé 

diabético e descrever os sentimentos do portador do pé diabético em relação a 

ameaça de amputação. Os pacientes portadores de Diabetes Melitus possuem a 

vulnerabilidade de desenvolverem lesões no pé. Por este motivo, esta pesquisa 

proporciona aos profissionais e aos acadêmicos da área da saúde a compreensão 

sobre o processo de aceitação do paciente ao quadro clínico, a adesão ao 

tratamento e seu autocuidado. Busca despertar nos profissionais e nos acadêmicos 

da área de saúde uma visão holística do tratamento dos pacientes, adequando à 

assistência as necessidades do paciente. A coleta de dados foi realizada após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), mediante 

entrevista por meio de pergunta norteadora. A análise dos dados deu-se 

concomitante e após o término da coleta. Foi realizada a transcrição e a 

categorização dos dados, onde emergiram quatro categorias: a mudança no estilo 

de vida após o pé diabético, os sentimentos diversos após o pé diabético, o 
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autocuidado e a realização do curativo. O estudo demonstrou que o pé diabético 

leva a pessoa a mudar a sua rotina afetando sua qualidade de vida. 

Palavras-chave: Autoestima; Sentimentos; Pé diabético 

 

ABSTRACT 

 

This is a descriptive research with a qualitative approach according to the 

assumptions of Ludke and Andre (2008). The aim of this study was to identify the 

factors that influence the self-esteem of patients with diabetic foot, who are looking 

for the Center for Comprehensive Health Care (Cais) Jardim Progresso, Anápolis-

GO. The purpose of this study was to identify the perceptions of the diabetic foot 

patient about their body image, to evaluate the self-care of the diabetic foot and to 

describe the feelings of the diabetic foot in relation to the threat of amputation. 

Patients with Diabetes Melitus are vulnerable to developing foot injuries. For this 

reason, this research provides professionals and academics in the health area with 

an understanding of the process of patient acceptance of the clinical picture, 

adherence to treatment and self-care. It seeks to awaken in health professionals and 

academics a holistic view of the treatment of patients, tailoring care to the needs of 

the patient. Data collection was performed after the signing of the Informed Consent 

Term (TCLE), through an interview using a guiding question. The analysis of the data 

was concomitant and after the collection was completed. Transcription and 

categorization of the data were performed, in which four categories emerged: change 

in lifestyle after diabetic foot, different feelings after diabetic foot, self-care and 

performing the dressing. The study showed that the diabetic foot leads the person to 

change their routine affecting their quality of life. 

Keywords: Self-esteem; Feelings; Diabetic foot 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Diabete Mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla, ela ocorre 

devido a incapacidade da insulina exercer adequadamente a sua função no 

organismo. A deficiência de insulina é relativa. O organismo produz, porém em 

quantidade insuficiente, ou há resistência funcional do hormônio. A diabete é uns 
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dos principais problemas de saúde pública no mundo, principalmente nos países em 

desenvolvimento. Ela também é umas das principais causas de morte em todo o 

mundo. Fatores como obesidade e sedentarismo estão fortemente ligados ao 

crescimento do número de pacientes com diabetes (MALAGUTTI, 2014). 

O pé diabético é denominado pela presença de infecção, lesão e destruição 

dos tecidos profundos associados a alguma neuropatia e diversos graus da doença 

vascular periférica (BATISTA, 2017). 

O pé diabético ocorre quando a diabete mellitus (DM) afeta os membros 

inferiores do paciente por neuropatia diabética periférica ou doença arterial periférica 

e evoluem para lesões (PEDROSA et al. 2014). Os pacientes podem sofrer de 

deformidades e lesões. Isto ocorre quando o pé não está em plena forma mecânica 

funcional com uma pisada errada ou um calçado inadequado ao tipo do pé 

(BATISTA, 2017). Os locais mais comuns de aparecimento de lesões são os dedos, 

devido às pressões externas elevadas, ocorrência de fissuras e pequenos cortes, 

favorecendo a colonização de fungos na pele (BRASIL, 2001).  

A diabete pode começar de forma súbita ou se desenvolver silenciosamente. 

O desenvolvimento do pé diabético inicia com uma lesão no tecido mole do pé, 

surgindo fissura entre os artelhos em uma pele seca ou há a formação de calos. 

(AZEVEDO, 2005).   

Na neuropatia motora, segundo Batista (2017), ocorre a atrofia muscular do 

pé, causando a formação de calos. O uso de calçados inadequados ou a presença 

de corpos estranhos dentro do calçado podem resultar em lesões mais graves. A 

neuropatia sensorial causa a morte do nervo. O paciente não sente estímulos 

dolorosos. O teste de Semmes-Weinstein é realizado para determinar a perda da 

sensibilidade do paciente portador do pé diabético. Os sintomas sensoriais são: 

queimação, formigamentos e perda da sensibilidade do pé (CAIAFA et al. 2011).  

Na neuropatia autônoma ocorre a diminuição do fluxo sanguíneo, além de 

promover a diminuição de sudorese nos pés, apresentando pele seca, rachaduras e 

fissuras. Nessas alterações podem ocorrer maior risco de lesão de difícil cicatrização 

e de infecção bacteriana ou fúngica (BATISTA, 2017). 

Os fatores de risco que favorecem a formação de lesões, infecções ou 

amputação do pé diabético estão relacionados com a idade, tempo do diagnóstico 

da DM, alcoolismo, obesidade, hipertensão arterial, tabagismo e hábitos higiênicos 

(BATISTA, 2017). 
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As complicações resultantes do DM comprometem a condição física e a 

psicológica do paciente portador do pé diabético, interferindo na qualidade de vida. 

Essas complicações também podem prejudicar a vida produtiva do paciente, 

causando impacto negativo no seu bem estar (MOREIRA et al. 2009). 

O paciente deve criar o hábito de inspecionar os pés diariamente em busca 

de lesões ou fissuras, para que essas não desenvolvam uma infecção grave. Os 

primeiros sinais de infecção são rubor, inchaço ou gangrena. O pé diabético é 

tratado com repouso, antibióticos e debridamento. É importante o controle dos níveis 

de glicose, que aumentam quando ocorre a infecção. A amputação em alguns casos 

é necessária para evitar que a infecção se espalhe (SMELTER et al. 2009). 

Diante disto, foi proposto o seguinte questionamento de pesquisa: De que 

maneira as lesões do pé diabético podem influenciar na autoestima e na vida social 

do paciente?  

O presente trabalho traz informações de relevância para os profissionais de 

enfermagem nos cuidados dos pacientes com pé diabético. Busca despertar nos 

profissionais e nos acadêmicos da área de saúde uma visão holística no tratamento 

dos pacientes. Além de perceber as mudanças que ocorrem na vida dos indivíduos 

cometidos com lesões do pé diabético, envolvendo a vida social do paciente. 

Este estudo pretende descrever a vivência do paciente portador do pé 

diabético que realizam curativo no Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) Jardim 

Progresso, Anápolis-GO. Bem como, identificar as percepções do paciente com pé 

diabético sobre a sua imagem corporal e avaliar a adesão e o autocuidado do 

portador de pé diabético. 

 

  

2 METODOLOGIA 

 

Para a condução desta pesquisa foi realizado um estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa segundo os pressupostos de Ludke e André (2008). Realizou-

se a coleta de dados por meio de uma entrevista individual com os sujeitos. A coleta 

de dados iniciou somente após os indivíduos entrevistados assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) atendendo as recomendações da 

Resolução nº 510/2016. A diversificação ocorreu pela escolha de pessoas de sexo 

masculino, sendo entrevistados 6 homens com idade entre 50 anos a 77 anos, no 
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período de 14 de março à 15 de maio de 2018, que realizavam curativo no Centro de 

Atenção Integrada à Saúde (Cais) Jardim Progresso, Anápolis – GO.  

As entrevistas foram realizadas por meio das seguintes perguntas 

norteadoras: O que mudou na sua rotina após a descoberta do pé diabético? Qual é 

a maior dificuldade que você enfrenta na realização do autocuidado? Como a lesão 

interfere na sua autoestima? O horário foi escolhido conforme a disponibilidade dos 

pacientes. A análise de dados ocorreu após a saturação de dados, foi dividida em 

três momentos: organização e separação dos dados, classificação das categorias e 

análise detalhada dos dados. A partir da leitura do material transcrito, foram 

construídas quatro categorias. 

 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 PÉ DIABÉTICO 

 

O pé diabético é uma doença com alto índice de internação com 

amputações, é uma complicação do DM na qual aparecem lesões e deformidades 

nos pés do indivíduo. Um dos fatores que predispõem as lesões a evoluírem para 

úlceras nos pés são as neuropatias (COSSON; OLIVEIRA; ADAN, 2005). 

A neuropatia diabética é causada pelo o aparecimento da ferida do pé 

diabético, podendo atingir os nervos sensitivos, motores e autônomos, é 

considerado um transtorno neural onde ocorre o comprometimento ou perda 

funcional dos tecidos nutridos pelas fibras neurais afetadas (AZEVEDO, 2005). 

A neuropatia sensorial causa a morte do nervo. O paciente não sente 

estímulos dolorosos e, com isso, não consegue responder de forma adequada. Os 

sintomas sensoriais ocorrem quando o portador apresenta queimação, dormência e 

perda da sensibilidade do local atingido (CAIAFA et al. 2011). 

 A neuropatia autônoma ocorre quando a diabete não é controlada, inibe ou 

destrói o componente simpático do sistema nervoso, onde controla o fluxo 

sanguíneo periférico. Quando não há restrição do fluxo sanguíneo nas pernas e nos 

pés pode ocorrer osteopenia e redução do volume dos ossos (AZEVEDO, 2005). 
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Na neuropatia motora, segundo Batista (2017), ocorre a atrofia muscular do 

pé, causando a formação de calos pela transferência do peso corporal. Após isso, o 

uso de calçados inadequados ou a presença de corpos estranhos dentro do calçado 

podem resultar em lesões mais graves.  

O atrito pode causar lesões, como um sapato frouxo ou o deslizamento do 

pé no lençol. A força de cisalhamento se acumula quando a pele úmida adere a uma 

superfície enquanto o osso e o tecido subjacentes se movem. O diabético deve ter, 

acima de tudo, o cuidado com seus pés, pois qualquer ferimento, pode se 

transformar em caso mais sério, chegando até à gangrena. Para evitar este 

processo, deve-se procurar evitar traumatizar os pés, calçando sempre sapatos 

confortáveis e não andar descalço. Pois qualquer ferimento nos pés é de difícil 

cicatrização nos diabéticos (MENEZES et al. 2009).   

Diversos fatores têm sido apontados como responsáveis pelo 

desenvolvimento de lesões nos pés. Há uma concordância geral de que o fator de 

risco mais importante para o desenvolvimento de uma lesão nos pés é a presença 

de neuropatia (BRASIL, 2001). 

Batista (2017) afirma que é errado pensar que todos os diabéticos possuem 

uma vascularização deficiente. A DM pode originar problemas nos pés, podendo 

causar neuropatia periférica com alterações sensitivas e motoras. A perda da 

sensibilidade protetora e a atrofia dos músculos nas pernas e nos pés são as 

principais causas de lesões nos membros inferiores.  

Os pacientes devem procurar a assistência médica pelo menos uma vez ao 

ano. Já os pacientes com riscos de lesões devem ser examinados com mais 

frequência para detectar algum problema no pé. A ausência de sintomas não 

significa que os pés estejam saudáveis, pois os pacientes podem ter neuropatia 

(BELO HORIZONTE, 2006). 

Durante a realização dos exames, é analisado o grau de risco de cada 

paciente. A categoria de risco é avaliada de 0 (zero) a 3 (três). O grau de risco 

servirá para orientar o tratamento do paciente. O grau 0 (zero) é atribuído quando a 

sensibilidade está preservada, sem a presença de deformidade e calo e não 

apresenta histórico de lesão. O retorno ao médico deve ser feito anualmente. 

Quando ocorre a ausência da sensibilidade sem a presença de deformidade 

ou calo e não apresenta histórico de lesão, deve ser atribuído o grau 1 (um). Seu 

retorno ao médico deve ser a cada 6 (seis) meses. O grau 2 (dois) é caracterizado 
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pela ausência da sensibilidade, presença de deformidade ou calo e não apresenta 

histórico de lesão. Seu retorno ao médico deve ser trimestral. Por fim, no grau 3 

(três), o paciente tem ausência da sensibilidade, ocorre deformidade, calo e há 

histórico de lesão. O retorno ao médico deve ser a cada um ou dois meses 

(BATISTA, 2017). 

No sistema de classificação de Wagner, as lesões recebem pontuações. As 

lesões mais complexas recebem mais pontos que as menos complexas. Quando as 

lesões atingem a pontuação mais elevada, torna-se necessária intervenção cirúrgica 

ou amputação.  

A classificação dos graus do sistema de Wagner é representada em uma 

escala de 0 a 5. O grau 0 (zero) é utilizado quando o pé está em risco de lesão. 

Quando o pé apresenta feridas superficiais, com perda superficial da pele, sem 

infecção é classificado como grau 1 (um). Nos casos com lesões mais profundas, 

frequentemente infectadas, apresentam uma escala de grau 2 (dois). O grau 3 (três) 

é atribuído para a lesão mais profunda, onde há formação de abscesso ou de 

osteomielite. Com o aparecimento de gangrena na parte dianteira do pé ou 

calcanhar ocorre o grau 4 (quatro). No grau 5 (cinco) ocorre a presença de necrose 

que, em alguns casos, exige amputação do pé (AZEVEDO, 2005). 

 

 

3.2 TRATAMENTO 

  

O tratamento das feridas do pé diabético é um processo dinâmico, tendo em 

vista a cicatrização por meio da escolha do curativo adequado. Existem diferentes 

tipos de curativos que podem ser aplicados em diversas fases da cicatrização. Para 

uma boa cicatrização são necessárias a limpeza, a higienização, o debridamento, o 

controle bacteriano de exsudato e o estímulo de granulação. Para escolha de um 

curativo é necessária uma avaliação minuciosa da ferida (MALAGUTTI, 2015). 

Pacientes com diabetes tem dificuldade para cicatrização, por serem 

pessoas que apresentam problemas de irrigação periféricas e são propensas a 

contrair infecção. Uma cicatrização bem sucedida depende da limpeza adequada da 

ferida, dos curativos e da retirada da sobrecarga (AZEVEDO, 2005). 
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3.3 REALIZAÇÃO DO CURATIVO 

 

Os curativos são cuidados indispensáveis a uma lesão, podendo 

proporcionar segurança e conforto ao paciente. A finalidade do curativo é proteger a 

ferida contra infecções, promover um ambiente úmido, absorver as secreções, tratar 

as cavidades existentes na ferida, aliviar a dor e proporcionar condições favoráveis 

às atividades da vida diária do paciente. As características ideais para um curativo 

são: a remoção do exsudato, a manutenção da alta umidade entre a ferida e o 

curativo e a possibilidade de trocas gasosas (BRASIL, 2002).  

Para a realização dos curativos é necessário seguir algumas normas: lavar 

as mãos, lavar a lesão com soro fisiológico, debridar quando necessário, utilizar 

equipamentos de proteção (EPI), realizar o curativo pela ferida sempre do menos 

contaminado para o mais contaminado e evitar expor o material e a ferida por muito 

tempo (GEOVANINI, 2014). 

 

 

3.4 COBERTURAS NO TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO  

 

Para o tratamento das lesões do pé diabético são utilizados alguns curativos 

tradicionais com uso de soro fisiológico, debridantes e gaze estéril. Cada caso deve 

ser avaliado individualmente para utilizar a cobertura adequada. É importante a 

realização da limpeza da ferida, antes da realização do curativo com produto 

adequado (CAIAFA et al. 2011).  

A cobertura pode ser primária, que é o produto em contato direto com a 

lesão na pele. Tendo a finalidade de absorver seu exsudato, facilitando o fluxo livre 

das drenagens e preservando o ambiente úmido. A cobertura secundária é aquela 

que recobre a cobertura primária. Sua finalidade é absorver o excesso de drenagem, 

proporcionando proteção e compressão. A cobertura mista é um produto que possui 

as duas funções (BRASIL, 2002). 

 

 

3.5 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM PÉ DIABÉTICO 
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O papel dos profissionais da área de saúde é de promover o processo de 

educação e prevenção dos pacientes com diabetes. O tratamento para pés 

diabéticos pode ser prolongado, pois o paciente apresenta condições sistêmicas, 

como alteração vascular, metabólica e imunológica, que atrapalham o processo de 

cicatrização (MALAGUTTI, 2015). 

O uso de calçados adequados e sob medida, principalmente para pacientes 

com neuropatia é indispensável. Os calçados devem ser examinados nas partes 

internas e externas antes de utilizá-los. Cabe o profissional orientar o paciente a 

sacudir os calçados antes de passar a mão no compartimento interno, evitando 

assim, que ocorra alguma lesão. Para isso, o profissional deve fazer o paciente 

conhecer o processo da doença, consequentemente ele entende e se adapta melhor 

para a modificação de seus hábitos (BATISTA, 2017). 

O enfermeiro deve orientar os pacientes sobre os cuidados básicos para 

prevenir futuras lesões. A higienização diária da pele deve ser feita com água morna 

e sabão neutro. A secagem nos pés e entre os dedos deve ser rigorosa e a 

hidratação deve ser feita apenas nos pés, evitando hidratar entre os dedos. Para a 

remoção dos calos é realizada uma hidratação prévia com água, sabão e soro 

fisiológico. Os sapatos devem ser macios e confortáveis. Os pacientes devem ser 

orientados a comprarem sapados no período da tarde, pela probabilidade de ter 

edema (PEDROSA et al. 2014).  

O enfermeiro deve utilizar ferramentas para a implantação de protocolos 

para atendimento ao paciente com DM. Deve focar no autocuidado, tendo como 

meta diminuir os índices de amputação e melhorar a qualidade de vida da população 

(LUCAS et al. 2010). 

Por último, o profissional de enfermagem deve se desfazer de qualquer 

preconceito referente à qualidade de vida do amputado. Ele deve buscar que o 

próprio paciente não tenha preconceito da sua condição (BATISTA, 2017). 

 

 

3.6 PERCEPÇÃO DO PACIENTE SOBRE A IMAGEM CORPORAL 

 

A qualidade de vida está relacionada com a autoestima e bem estar. Todos 

eles abrangem aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e espirituais. A DM e 
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suas complicações clínicas afetam diretamente a qualidade de vida e a expectativa 

de vida do indivíduo (FRANCO; GONÇALVES, 2008). 

O trabalho de manutenção da autoestima deve ser iniciado antes da 

amputação. A decisão de amputar o membro deve ser criteriosa. A fase pós-

cirúrgica possui grande magnitude, por representar uma fase de redescoberta da 

imagem corporal. Os cuidados pré e pós-operatórios são importantes para a 

aceitação da nova condição do corpo. A preocupação com a reabilitação deve ser 

integral. Ela deve abordar os fatores físicos, psicológicos, socioculturais, sexuais e 

familiares, que devem ser bem explorados para oferecer uma melhor qualidade de 

vida (BATISTA, 2017).  

Normalmente, as mudanças causadas pela amputação atingem o emprego, 

o lazer e a qualidade de vida do paciente. Cabe ao profissional de saúde fazer com 

que a família apoie o paciente. O profissional deve conscientizar os portadores de pé 

diabético a aderirem aos programas de prevenção das complicações da doença 

(LUCAS et al. 2010). 

Os indivíduos amputados apresentam complicações inerentes à doença 

base. Uma reabilitação inapropriada pode causar prejuízos irreversíveis para a 

autoestima do paciente e, consequentemente, a sua vida social. Alguns pacientes 

possuem a sensação fantasma, ou seja, sentem a presença do membro amputado. 

Esta sensação é considerada benéfica, pois mantém estimulados os músculos do 

coto, facilitando a reabilitação. Em caso de amputação, o profissional de 

enfermagem deve estar atento para prestar orientações ao paciente a fim de 

reintegrá-lo completamente a uma vida cotidiana normal (BATISTA, 2017).  

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para melhor análise dos dados coletados, as respostas foram divididas em 

quatro categorias: as mudanças no estilo de vida após o pé diabético, os 

sentimentos diversos após a ferida, o autocuidado e a realização do curativo. 

Emergiram subcategorias que descrevem detalhadamente as mudanças na rotina do 

paciente, as dificuldades vivenciadas para socializar após o pé diabético, o cuidado 



11 
 

com os pés e alimentação, as dificuldades no autocuidado e adesão as orientações 

dos profissionais de saúde. 

 

 

4.1 MUDANÇA NO ESTILO DE VIDA APÓS O PÉ DIABÉTICO 

 

Nesta categoria os entrevistados revelaram mudança na rotina e dificuldade 

de socializar, com isso, o estilo de vida dos pacientes portadores do pé diabético 

muda completamente. Isto ocorre pela necessidade de mudança nos hábitos 

alimentares, nos cuidados diários com os pés e nas visitas periódicas ao médico. A 

lesão no pé e suas complicações afetam diretamente na qualidade de vida dos 

portadores do pé diabético e na expectativa de vida. 

 

 

4.1.1 Mudança na rotina 

 

Analisando as falas dos participantes, observa-se que a mudança da rotina 

refere-se à diminuição de tempo no lazer, à perda do trabalho e a execução das 

atividades diárias do paciente. Os entrevistados relataram muitas dificuldades em 

relação à locomoção. Desse modo, percebe-se que a ferida limita os pacientes na 

realização: de exercícios físicos, da sua profissão e das atividades básicas no dia-a-

dia como calçar sapato, se vestir e tomar banho.  

[...] Muita coisa, muita coisa [...] 
(J.E.A) 

 
[...] Uai mudou... Em termo de trabalho em... A vida da gente também não é 
a mesma... Quando a gente descobri é [...] 

(M.N.F.F) 
 

[...] E que não posso dirigir né? Não posso calçar um sapato pra ir numa 
festa, não... Esse tipo de coisa assim... Não tem... Como fazer as coisas em 
casa, igual eu moro sozinho e tenho dificuldade, não posso molhar os pé... 
Esse tipo de coisa [...] 

(M.N.F.F.) 
 

[...] Fazer exercício, caminhada, pedalar... então eu fui no endocrinologista e 
ele falou olha...Você não tem diabete você é pré! Só se você não usar... Se 
você tiver, fizer uma boa dieta ai você vai, nunca vai passar de cento, cento 
e pouquinho... Não precisa se preocupar não. Ai então eu... Com a 
alimentação eu tenho mais cuidado, faço caminhada, e então tem seis anos 
que foi descoberta minha diabete[...] 

(J.B.F.) 
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[...] Ah interfere muito, demais da conta... porque eu... Poxa as vezes quero 
usar uma bermuda e não posso... Certo... Aqui né? Ai uso a meia aqui 
desse lado aqui[...] 

(J.B.F.) 
 

[...] Ah... Um trem muito ruim [...] 
(J.F.S.) 

 
[...] Mudou muita coisa mexeu com a vida da gente[...] 

(V.F.O.) 
 

[...] Eu deixei de trabalhar, deixei de fazer aquelas coisas de rotina que 
gente fazia no dia... Um passeio, uma pescaria na beira do córrego, na beira 
do rio essas coisas assim muita coisa da parte de esporte eu tive que parar 
também. Então isso mexeu na minha vida no cotidiano... em tudo[...] 

 (V.F.O.) 
 

[...]A gente... Muita coisas que a gente fazia não pode fazer mais né? [...] 
(V.F.O.) 

 
[...]Eu não sei nem explicar... Muda a rotina, muda pra sair de casa, se 
locomover tem um montão de coisa ai...é por enquanto to andando com isso 
aqui assim oh...não to podendo calçar, né?[...] 

(S.S.O.) 
 

[...] Não sei explicar... mudou muito. Nem percebi que o pé estava 
machucado... começou na perna com a ferida na perna...ai daí tava curando 
a perna... Ai ai depois ficou dentro do tênis... Ai quando viu  já estava 
perdendo os dedo.Agora... (pausa) mudou a rotina da gente né 
todinha...né... muda né?[...] 

(S.S.O.) 
 

A mudança de hábitos está ligada a educação do paciente em relação aos 

cuidados com a doença. Novos hábitos não irão curá-lo, mas evitarão suas 

complicações. As dificuldades do pé diabético traz um jeito novo de viver o dia a dia 

(BATISTA, 2017).  

As lesões causam alterações psíquicas, a mudança na autoestima e na sua 

imagem. Essas alterações se destacam sobre os demais efeitos da doença. Uma 

vez que o paciente terá de redescobrir sua imagem corporal, sua maneira de se 

vestir e interagir com seu corpo. As alterações mudam as atividades de lazer devido 

à vergonha, fragilidade ou presença de odor (SALOMÉ et al., 2016). 

As lesões nos pés podem apresentar um impacto significativo na qualidade 

de vida dos portadores da lesão, como a perda de independência nas diversas 

tarefas do cotidiano. Mediante isso, a perda da mobilidade associada com as lesões 

nos pés tende a afetar a capacidade dos portadores a realizar as atividades diárias e 

as atividades de lazer (SILVA et al. 2014). 
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4.1.2 Dificuldade de socializar 

 

Os entrevistados se mostraram deprimidos e abatidos com relação a lesão 

no pé. Também apresentaram a preferência pelo isolamento sobre o convívio social 

com outras pessoas. As respostas apontam que os pacientes entrevistados evitam 

ao máximo as saídas e passeios. 

[...] Certo. Então isso ai me tira a paz, eu quero, eu quero ir pra praia não 
posso, eu quero ir passear não posso eu evito sair [...] 

(J.B.F.) 
 
[...] Então não gostava de ver ninguém... nem recebia ninguém na minha 
casa... não atendia telefone... até começar ir pra igreja. Hoje estou 
melhor...porque tenho Deus[...] 

(M.N.F.F.) 

 

A qualidade de vida envolve os sentimentos e o comportamento diário do 

paciente portador do pé diabético. A qualidade de vida está relacionada com aspecto 

psicológico, físico, cultural, espiritual e social. Pode-se quantificar a qualidade de 

vida por meio da expectativa de vida (RODRIGUES; SZYMANIAK; SOBRINHO, 

2010). 

O impacto socioeconômico do pé diabético é grande, incluindo gastos com 

tratamentos, internações prolongadas e recorrentes, incapacitações físicas e sociais, 

levando a perda de emprego. Para o paciente, traz consequências em sua vida 

pessoal, afetando sua autoimagem, sua autoestima e sua função na família e na 

sociedade, podendo ainda trazer limitação física, isolamento social e depressão 

(SILVA et al. 2014). 

 

 

4.2 SENTIMENTOS DIVERSOS VIVÊNCIADOS APÓS O PÉ DIABÉTICO 

 

Nesta categoria os entrevistados demonstraram sentimentos de tristeza e 

medo a respeito da vivência com a lesão no pé.  É importante levar em consideração 

o apoio emocional para os pacientes portadores do pé diabéticos. Desta forma pode 

levá-los a aceitar o autocuidado e, com isso, melhorar a qualidade de vida desses 

pacientes. O profissional de enfermagem deve conscientizar o paciente para que ele 

não tenha preconceito da sua condição. 
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4.2.1 Tristeza 

 

Nesta subcategoria conforme os relatos dos entrevistados, a vivência do pé 

diabético é descrita como um momento de muita tristeza. Com isso é percebida que 

a tristeza pela lesão no seu membro trouxe mudanças que demandam uma 

readaptação ao cotidiano dos pacientes. A fragilidade destas pessoas entrevistadas 

aponta para a necessidade de inclusão dos familiares e dos amigos, além do 

suporte multiprofissional para o processo de enfrentamento da lesão. 

 

[...] Em relação a lesão foi uma decepção muito grande para mim. Sabe... 
Porque, assim que eu cheguei em casa, eu pensei que chegava e andava 
[...] 

(J.E.A.) 
 
[...] Essa enfermidade... Triste, antes eu não queria aceitar mas hoje tem 
que aceitar né?[...] 

(J.E.A.) 
 

[...] Eu e meu menino aceita cadeira de roda...não aceita... Pra mim foi uma 
grande decepção. Eu chorava, gritava em casa... Qualquer coisa que 
falavam pra mim, eu já tava chorando... porque não é fácil, você tá ali, 
escuta uma barulho ali na esquina e não dá conta de andar[...] 

(J.E.A.) 
 
[...] Eu mesmo eu entrei em depressão, quando machuquei porque soube 
que não ia trabalhar mais eu... Desorientei... Tou encostado [...] 

(M.N.F.F.) 
 

[...] Não sei responder isso... (pausa) sentimento nenhum né! A gente 
claro... É... Nunca passei por isso né! Primeira vez... Uma tristeza... Agora 
não pode ficar andando... Também não dou conta de calçar também né?[...] 

(S.S.O.) 
 
[...] Uai a gente tem que acostumar. Acostumar e ir di acordo com o que a 
doença, a enfermidade nos ajuda e dá condições de viver[...] 

(V.F.O.) 
 

[...] Essa enfermidade... Triste, antes eu não queria aceitar mas hoje tem 
que aceitar NE? Porque é uma doença cautelosa, sigilosa, ela mata aos 
tiquinho... Então a gente tem que tomar precaução e deixar de fazer aquilo 
que a gente tinha costume de fazer quando tinha saúde deixar tudo... 
Entendeu? Fazer e começar tudo de novo [...] 

(V.F.O.) 
 
[...]principalmente de uns tempo pra cá eu não tenho força pra nada, é só 
deitar só...não tem ânimo pra nada. Ah tomo as aspirina né[...] 

(J.F.S.) 
[...] É... quase nada... Negócio complicado né! Não tenho força pra nada, 
não tenho minha... As vezes to aqui sentado aqui frente... (pensativo) se 
não tiver um pra levantar eu fico lá... Me sinto muito ruim... triste. Antes da 
ferida eu era trabalhador, mas agora fico assim[...] 

(J.F.S.) 
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A participação familiar no processo educativo junto com o paciente diabético 

contribui para o tratamento. A família serve como fonte de apoio emocional nos 

momentos em que o paciente se sente deprimido diante à doença (PEDROSA et al. 

2014). 

A lesão no pé em portadores com pé diabético pode influenciar de maneira 

significativa no seu dia a dia, podendo levar alterações emocionais que incluem 

distúrbios psicossociais dentre eles a depressão. Portanto, é fundamental que esses 

portadores recebam apoio emocional e passe a entender a importância do 

autocuidado (SILVA et al. 2014). 

 

 

4.2.2 Medo 

 

Nesta subcategoria através dos relatos dos entrevistados o sentimento de 

medo está relacionado com a perda da atividade física e da qualidade de vida. Este 

medo e estas perdas estão ligados diretamente com a possibilidade de perder o 

membro, bem como a diminuição da expectativa de vida. Embora haja uma 

constante oscilação de sentimentos, foi possível notar que o medo está presente em 

todos entrevistados. 

[...] Porque fiquei vinte dias internado, quando eu saí do hospital eu pensei 
que chegava em casa, eu andava. Até então eu tenho medo[...] 

(J.E.A.) 
 

[...] Hoje lá em casa, eu moro só, então eu que faço comida, tomo banho... 
Hoje tento ficar mais conformado. Porque eu não posso passar para minha 
família o que estou sentindo. Eles sofrem duas vezes. Quando começou a 
lesão, o dia que eu dormia bem, eu dormia sentado[...] 

(J.E.A.) 
 

[...] Normal. Porque você não pode deixar a doença entrar na sua cabeça. 
Porque se você deixar a doença entrar na sua cabeça, não vai viver. Porque 
eu tenho a doença tem...uns quinze anos que eu tenho, que eu peguei essa 
doença. Você não pode deixar ela tomar condução de você. Você não sabe 
o dia de amanhã, você não sabe se você vai morrer de diabete. Às vezes 
vai morrer de uma batida [...] 

(J.E.A.) 

 

Segundo Mantovani et al. (2013), os portadores de diabetes mellitus são 

vistos pela população diabética com muito medo, sobretudo quando há a 

possibilidade de complicações. A DM é conhecida como uma doença “silenciosa” de 

difícil cuidado. 
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Os sentimentos como medo e decepção são comuns nos pacientes 

portadores das lesões. O medo é o sentimento que faz parte do processo de viver 

do ser humano. Provoca frustração, desorganização emocional, dúvidas e reações 

inesperadas. As pessoas que convivem com uma lesão no pé de difícil cicatrização, 

com risco de ter seu membro amputado, vivenciam sentimentos como medo, tristeza 

e isolamento (SILVA et al. 2014). 

 

 

4.3 AUTOCUIDADO 

 

Nesta categoria, os entrevistados relataram sobre os cuidados com os pés, 

bem como suas dificuldades. Os cuidados com a alimentação também são 

comentados nessa categoria. Por fim, são demonstrados os pacientes que aderiram 

as orientações recebidas dos profissionais de saúde. 

 

 

4.3.1 Cuidados com os pés  

 

Os entrevistados relataram como realizam os cuidados com os pés. 

Observou-se que alguns pacientes usam sapatos adequados e fazem a higiene 

diária conforme foram orientados. Houve paciente que afirmou ter mudado hábitos 

para poder cuidar melhor de seus pés. Por meio das respostas foi possível constatar 

que todos fazem a verificação diária de seus membros, alguns pacientes cuidam 

muito bem de seus pés. Contudo há aqueles que demonstraram dificuldades no 

cuidado.  

[...] Quanto a cortar unha minha esposa é muito cuidadosa. Todos os dias 
tomo banho e seco bem os pés[...] 

(V.F.O.) 
 

[...] Hoje fiz terapia com Deus para depressão... Fiquei muito mal, agora to 
melhor, agora to com Deus, agora não to com esse negócio de depressão 
mais não... Se a depressão querer vim em mim, nós dá uma rasteira nele[...] 

(M.N.F.F.) 
 

[...] Jogo no terminal e eu tento manter todo o cuidado de não pisar[...] 
(S.S.O.) 

 
[...] Ah... Faço curativo, né! O certo é vir aqui mas... Não to dando conta 
mais de andar. Não tem força pra andar mais...ah eu acho muito difícil 
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porque... (pausa) pomada não tenho não...(pausa) Só ponho só o óleo de 
girassol...(pausa)[...] 

(J.F.S.) 
 

[...] Se vê que eu tenho tanto cuidado que venho todo dia fazer o curativo[...] 
(J.B.F.) 

  
[...] Tá... a gente tem casa de praia em São Paulo, eu não vou por causa 
disso não posso ir pra praia, tomar água de sal... Água de mar é muito 
perigoso[...] 

(J.B.F.) 
 

Segundo Fajardo (2006), para prevenir as complicações do pé diabético é 

preciso seguir algumas recomendações: realizar o exame clínico dos pés 

anualmente, usar calçado adequado e realizar o autocuidado diariamente. O 

autocuidado com os pés engloba as seguintes ações: inspeção diária, verificação da 

coloração dos pés, verificação da temperatura, lavagem diária dos pés, manter a 

pele sempre hidratada, fazer uso de sapatos confortáveis e meias macias, cortar as 

unhas de forma reta. 

O paciente deve realizar exame diário dos pés, lavagem dos pés com água 

morna, secagem cuidadosa dos pés, inclusive entre os dedos, de preferência com 

tecido de algodão macio. O paciente deve cortar as unhas em linha reta e a retirada 

de cutícula é proibida. Devem usar meias de algodão, não andar descalço e evitar o 

uso de calçados apertados (CUBAS et al. 2013).   

A assistência de enfermagem prestada aos portadores de diabetes, 

principalmente na educação ao autocuidado preventivo, se destaca por sua 

contribuição para com a sociedade, minimizando o alto índice de amputações e 

óbitos causados pelas complicações desta comorbidade. O Diagnóstico precoce e 

profilaxia adequada prestada por enfermeiros capacitados, inibem o surgimento ou 

agravamento do pé (ROCHA; ZANETTI; SANTOS, 2009). 

 

 

4.3.2 Dificuldade no autocuidado 

 

Alguns pacientes relataram que moram sozinhos, sendo assim fica difícil 

realizar a higienização e o curativo sem auxilio de uma pessoa. Outros relataram 

que não possuem materiais para realizar os cuidados em suas residências. Alguns 

entrevistados encontram dificuldades de seguir as orientações dos enfermeiros. Um 
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dos pacientes recebeu a orientação de não colocar o pé no chão. Por morar sozinho, 

os entrevistados afirmam ter muitas dificuldades em seguir as orientações. A análise 

apontou que os pacientes que moram sozinhos, apresentam maiores dificuldades 

em atender às orientações recebidas pela equipe de saúde. 

[...] Eu, eu... faço o curativo em casa no final de semana com um pouco de 
dificuldade né?... Porque moro sozinho[...] 

(M.N.F.F.) 

[...] Muito difícil eu fazer isso ai...mesmo que a gente não tem uma 
orientação e a gente fica assim[...] 

(V.F.O.) 

[...] Todos. Porque se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Você que 
é enfermeiro dizer que não pode pisar, você não pode pisar. Se o 
enfermeiro dizer que você não pode pegar poeira, você pode pegar[...] 

(J.E.A.) 

Para o paciente realizar a prática dos cuidados da sua lesão 

necessariamente requer um conjunto de conhecimentos que servem de base para  a 

sua assistência. A equipe de enfermagem deve promover cuidados seguros e com 

qualidade, para isso deve investir em programas de educação e treinamento em 

temáticas como a prevenção e o tratamento lesões de pele (MITTAG et al. 2017)  

A equipe de enfermagem tem um papel de educadora, desenvolvendo ações 

para prevenção de riscos e o controle da doença. Tendo como objetivo promover o 

autocuidado do paciente e orientar os familiares e cuidadores. A transformação do 

comportamento dos pacientes e familiares deve ser focada nos seus estilos de vida. 

Deve buscar mudança no estilo de vida como a redução do tabagismo, dietas 

equilibradas, atividades físicas, controle glicêmico e cuidados com a pele e os pés 

(PEDROSA et al. 2014). 

 

 

4.3.3 Cuidados com a alimentação 

 

Os entrevistados comentaram que a mudança da alimentação foi motivada 

pelas orientações emanadas pela equipe de saúde. Alguns pacientes consideram 

um transtorno a mudança da alimentação. Outros afirmam que a retirada de 

determinado tipo de alimento e de bebida, causam uma piora na qualidade de vida. 

 



19 
 

[...] Vinho não posso tomar, carne gordurosa eu evito o Maximo possível. A 
diabete tem que aprender a conviver com a diabete. Se for comer, ela não 
proíbe você de comer nada. Tudo que você comer hoje, ela só vai dar 
problema daqui a três dias. Aí você tem que pensar em três dia no que você 
comeu que cê sentiu a diabete. Por isso que eu aprendi a conviver um 
pouco com a diabete[...] 

(J.E.A.) 

[...] Mudou alimentação, alimentação...eu passei[...] 
(J.B.F.) 

[...] De alimentação eu tive que mudar tudo, tudo, tudo... Então isso é um 
transtorno pra gente[...] 

(V.F.O.) 

Segundo Moreira et al. (2009), em alguns casos os portadores de diabetes 

sofrem com a mudança no estilo de vida, fazendo com que ocorra perda na 

qualidade de vida e necessitando mudanças significativas nos hábitos alimentares 

destes pacientes. 

O tratamento para paciente com pé diabético consiste também em uma 

alimentação regular, rica em fibras e com restrição de carboidratos para que ocorra 

o controle metabólico e a melhora da glicemia para níveis normais. O paciente deve 

ser estimulado a praticar atividade física e a realizar o tratamento medicamentoso 

para melhorar a qualidade de vida (FERREIRA; FERNANDES, 2009). 

 

 

4.3.4 Adesão às orientações dos profissionais 

 

Os entrevistados nessa subcategoria expuseram as orientações recebidas 

dos profissionais de saúde. Foi percebido que as equipes fizeram as devidas 

orientações e os pacientes procuraram segui-las. Porém, foi visto que algumas 

orientações não foram devidamente cumpridas. Observou-se também que, a equipe 

multidisciplinar deve estimular o aprendizado da prevenção e do tratamento para os 

pacientes com DM. A promoção à saúde é um trabalho de transformação do 

comportamento dos indivíduos portadores da doença, das equipes de saúde e dos 

familiares. 

[...] Sim, eles falaram o seguinte pra mim ter repouso absoluto... realmente 
não é para eu colocar o pé no chão de jeito nenhum. Mas não tem como de 
vez enquando a gente põe o pé aqui... eu vim di a pé até aqui...forçando[...] 

(V.F.O.) 
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[...] Os profissional orientou sobre os cuidado... Secar bem o pé, evitar fazer 
força com o pé no chão... Esse tipo de coisa assim? Moro sozinho... Tenho 
que fazer tudo sozinho... Sabe?[...] 

(M.N.F.F.) 

[...] No  entanto ela, eu tenho o aparelho de medir, eu meço o toda semana 
e quando tá muito alta dá 113, quando dá muito alto 113. Mas é 106, 103, 
certo, 90 e 98, é isso[...] 

(J.B.F.) 

[...] Ela me orienta demais, eu sou muito curioso para as coisa que eu faço. 
De acordo com o que ela faz aqui, eu faço em casa. Lavar bem[...] 

 
Os profissionais de enfermagem devem orientar os pacientes diabéticos a 

observar diariamente seus pés procurando sempre a presença de edema, eritema, 

calosidade ou perfurações (CUBAS et al. 2013).    

A enfermagem tem um importante papel para o paciente com pé diabético, 

trabalha na prevenção dos seus pacientes e forma estratégias de cuidados 

específicos. Para isso acontecer, é preciso contar com a ajuda de outros 

profissionais que fazem parte do mesmo propósito. Estes profissionais são os 

médicos, nutricionistas, educadores físicos, etc. Esta ação educativa 

multiprofissional traz benefícios para a qualidade de vida dos seus pacientes 

(TEIXEIRA et al. 2011). 

 

 

4.4 REALIZAÇÃO DO CURATIVO 

 

Os participantes relataram suas experiências na realização do curativo no 

posto de saúde e nas suas residências. Os entrevistados afirmam fazer o curativo 

em casa somente nos dias em que o posto de saúde está fechado. Sendo assim, foi 

constatada que a realização do curativo pelo enfermeiro é fundamental nos cuidados 

diários dos pacientes portadores do pé diabético. Além disso, deve ser feita a 

avaliação clínica da cicatrização e a assistência emocional aos pacientes e aos 

familiares.  

[...] Lá em casa, eu fiz domingo. Mas quando eu operei o outro pé, eu 
convivi fazendo curativo lá em casa, três meses. Aqui em Anápolis não faz 
curativo sábado e domingo. Só dia de semana, só de segunda a sexta. Eu 
uso papaína para o curativo, depois eu lavo com água morna e depois seco 
[...] 

(J.E.A.) 

[...] Uma parte a gente faz, uma vez em casa e outra vez no posto de 
saúde[...] 

(V.F.O.) 
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[...] Todos os dias, e só no final de semana que faço em casa que os 
postinhos são fechados e durante a semana faço no posto[...] 

(V.F.O.) 

[...] As enfermeiras arrumam pra gente os curativos, faixas, gases, eles 
arrumam pra gente... E a gente usa no fim de semana. Eu costumo ir em 
outro postinho perto de casa [...] 

(V.F.O.) 

[...] Não faço curativo em casa... Tem uma semana que descobri... (pausa) o 
médico queria amputar o pé. To tratando normal né! Não to achando 
dificuldade por enquanto. O médico não passou nenhuma pomada, passou 
só uns remédios... Um antibiótico, o antibiótico eu to tomando, 21 dias pra 
ver o que é que vai dar [...] 

(S.S.O.) 

[...] Quando no postinho tem faço o curativo. Toda ultima quarta feira do 
mês tem reunião no postinho e eles explica [...] 

(J.F.S.) 

Para o curativo é fundamental levar em consideração os sinais clínicos, 

fatores que contribuem na escolha das coberturas. Observar local, forma, tamanho, 

profundidade da lesão, bordas, presença ou não de tecido granulado (MALAGUTTI, 

2015). 

A escolha da cobertura deve ser a que a ferida mais necessita no momento 

da avaliação. Elas devem ter a característica de um curativo ideal, como remover o 

exsudato, manter a umidade da ferida, fornecer isolamento térmico e permitir a 

remoção de tecido morto sem causar traumas (BATISTA, 2017). 

Os Pacientes que não realizam o tratamento adequado têm 50 vezes mais 

chances de ocorrer lesões no pé. Ocorrendo maior possibilidade de amputação, 

quando comparado com os pacientes que realizam corretamente as orientações dos 

profissionais (CAIAFA et al. 2011). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível verificar que a existência da ferida altera a qualidade de vida 

dos portadores do pé diabético, as restrições causadas pelo pé diabético estão 

fortemente relacionadas com a queda da qualidade de vida.  

É perceptível que todos tiveram mudanças no seu estilo de vida após o 

aparecimento da lesão. Os relatos sobre a mudança no estilo de vida demonstram 

que o pé diabético afeta a rotina e dificulta a socialização.  

Os informantes realizam o autocuidado conforme as orientações dos 

profissionais de saúde, todos demonstraram conhecimento sobre os curativos e os 
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autocuidados do dia-a-dia. Percebeu-se que a assistência prestada pelos 

profissionais consegue evitar as complicações por meio da prevenção, do cuidado, 

do acompanhamento periódico e da orientação dos pacientes.  

Contudo, cabe aos profissionais de enfermagem a importante função de 

cuidar, acompanhar periodicamente e orientar os pacientes portadores de DM, e 

seus familiares sobre a importância do apoio emocional. Os profissionais são 

facilitadores da manutenção da autoestima dos pacientes.  
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