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Introdução: O mau controle glicêmico em conjunto com a hipertensão arterial,
obesidade e a dislipidemia predispõem ou aumentam o risco de evolução para o pé
diabético, o qual é definido como uma complicação fisiopatológica de base
etiopatogênica neuropática, causada por hiperglicemia sustentada, com prévio
traumatismo desencadeante, produzindo ulcerações e/ou destruição de tecidos
profundos nos pés de indivíduos diabéticos. Objetivo: Fazer um levantamento das
principais formas de prevenção do pé diabético, bem como comprovar o
autoconhecimento dos pacientes diabéticos e confirmar, por meio de revisão da
literatura o quanto e como eles praticam tais medidas. Além de demonstrar a
importância da atuação do profissional fisioterapeuta nesse cenário. Metodologia:
Trata-se de um estudo de revisão no qual foram buscados artigos na literatura nacional
(língua portuguesa) dos últimos dez anos (2005 a 2015), com os seguintes descritores:
autocuidado e pé diabético. As bases de dados para busca foram Scientific Eletronic
Library Online (Scielo) e na Literatura Latino-Americana e do Caribe (Lilacs), através
da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram considerados os artigos disponibilizados
online e na íntegra, estudos do tipo ensaio clínico e revisão de literatura. Não foram
considerados os artigos que não estivesse em idioma português e aqueles que não
fossem dos últimos dez anos. Resultados: Existe uma prevalência significativa de
diabetes no sexo feminino. Comprovou-se que de forma geral o autoconhecimento dos
indivíduos a cerca da doença e dos cuidados com os pés são satisfatórios. A maioria
também reconhece que o mau controle glicêmico poderá trazer complicações futuras
com relação ao pé; apesar disso, nem sempre os indivíduos realizam os itens do
autocuidado de forma ideal. Sobre o autocuidado, os itens com melhor desempenho
foram higiene diária dos pés, lavagem e secagem dos pés, uso de calçados adequados,
o fato de não andar descalço, não utilizar bolsa quente, realizar inspeção dos calçados e
uso de calçados adequados. Por outro lado, o corte de unhas adequado, a hidratação
dos pés e o fato de tirarem cutícula foram os itens com pior desempenho. Conclusão: O
fisioterapeuta tem papel importante dentro da equipe multidisciplinar no sentido de
educar os pacientes a fim de prevenir futuras complicações do pé diabético. Além de
atuar na reabilitação cineticofuncional, desta forma possibilitando melhora na
qualidade de vida do indivíduo diabético.
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