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O pé diabético é uma complicação incidente em pacientes com diabetes 
mellitus, estando comumente associado à má circulação sanguínea e a um 
nível glicêmico mal controlado. Contudo, caso haja cuidados preventivos 
adequados com os pés, esta complicação pode ser evitada. O objetivo do 
estudo é relatar a experiência de uma atividade de sala de espera sobre o 
cuidado com os pés em pacientes diabéticos. Trata-se de um estudo descritivo, 
do tipo relato de experiência, realizado por alunas de um grupo de extensão da 
Universidade Federal do Ceará. Foi desenvolvida atividade de sala de espera 
para pacientes diabéticos que aguardavam a consulta médica em uma Unidade 
Básica de Saúde, no município de Fortaleza, visando promover a saúde e 
prevenir agravos, com ênfase no pé diabético. A atividade ocorreu de março a 
junho de 2016, por meio de estratégia educativa. Fez-se uso do método 
expositivo dialogado com panfletos, abordando os sintomas mais frequentes e 
os cuidados com o pé diabético, tais como: uso de calçados ideais, limpeza 
correta e exame diário dos pés, corte das unhas, entre outras formas de 
prevenção para evitar complicações. Durante a realização da atividade, os 
participantes levantaram questionamentos, compartilharam experiências e 
conhecimentos sobre o assunto. As dúvidas foram esclarecidas pelas 
acadêmicas de enfermagem. A atividade foi avaliada como de grande 
relevância, pois ofereceu informações meritórias para o cuidado com os pés e 
a promoção da saúde, na qual de forma didática facilitou o entendimento do 
público-alvo no local. Portanto, a atividade de sala de espera propiciou aos 
graduandos de enfermagem e participantes do projeto de extensão, uma maior 
proximidade e cuidado holístico ao paciente, oferecendo informações e 
abordando de maneira simples o pé diabético, coadjuvando para a prevenção 
desse agravo e a promoção da saúde desses pacientes. 
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