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Introdução 
O Diabetes Mellitus (DM) configura-se, atualmente, como
um sério problema de saúde pública. Constitui-se em um
grande desafio para os sistemas de saúde de todo o
mundo, devido as suas complicações, dentre as quais o Pé
Diabético.
Com o avanço da abordagem geral do indivíduo portador de
DM, observa-se um aumento considerável de sua sobrevida
bem como o surgimento de muitas complicações. Contudo,
apesar de todo avanço tecnológico no campo da Medicina,
verifica-se um aumento das taxas de amputação dos
membros inferiores em pacientes com DM, o que pode nos
levar a refletir sobre o assunto e, conseqüentemente,
buscar novas formas de atuação na assistência à saúde
deste paciente (LOPES, 2003; LAURINDO et al, 2005).
A literatura científica disponível constitui uma fonte muito
importante de consulta cotidiana para atualização
profissional e acadêmica, bem como é o local onde
pesquisadores podem compartilhar idéias e experiências
com relação aos mais diversos assuntos. Portanto, justifica-
se a investigação das publicações envolvendo a atenção à
saúde do portador de Pé Diabético na rede de atenção
primária registradas na literatura nos últimos anos.

Realizar uma revisão bibliográfica para reavaliar conceitos e
evidências científicas sobre ações desenvolvidas na
Atenção Primária à Saúde voltadas ao portador de Pé

Diabético.

Objetivo (s)

Estudo descritivo, exploratório e de natureza bibliográfica,
cuja busca foi nos periódicos nacionais indexados nas
bases BVS, LILACS, BDENF, IBECS, SciELO e CEPEn −
Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem. Foram
consultados estudos nacionais com os seguintes termos de
busca “atenção básica”, “diabetes” e “pé diabético”.

Metodologia 
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Resultados

Considerações finais
A atenção primária como porta de entrada dos serviços do
SUS, tem o intuito de realizar dentre outras, ações de
prevenção aos agravos à saúde. Controlar as patologias
crônicas e suas complicações, dentre elas o pé diabético,
constitui-se em um dos alvos do atendimento prestado
pelos profissionais que compõem a ESF. O levantamento
bibliográfico realizado demonstrou que, a atenção à saúde
ao portador do pé diabético na rede básica é motivo de
estudo e inquietações entre os estudiosos de diversas
áreas da saúde. Porém, ainda é pequeno o número de
publicações sobre atenção à saúde ao portador deste
agravo. Considera-se que há a necessidade de elaboração
e divulgação de mais estudos dentro desta temática com o
intuito de melhorar a qualidade da assistência prestada.

Das 37 produções selecionadas para este estudo, a partir da
busca realizada na BVS com os termos de busca “diabetes”,
“pé diabético” e “atenção básica”, encontrou-se o seguinte
resultado a partir do método por palavras:
SciELO: 0
LILACS: 5
MEDLINE: 29
IBECS: 3

Quadro 1. Produção científica relacionada ao tipo, aspecto clínico, tipo de estudo e idioma a partir
de busca na BVS, 1995 a 2009.

Fonte: BVS, 2010.
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