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RESUMO 

 

RODRIGUES, F. F. L. Tendência de internações hospitalares de 
pacientes com e sem o diagnóstico de diabetes mellitus 
submetidos à amputação não traumática de extremidades 
inferiores, Ribeirão Preto-SP, 2001-2008. 2015. 91f. Tese 
(Doutorado), Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2015.  

 

Estudo quantitativo, descritivo e retrospectivo de internações 
hospitalares de pacientes com e sem o diagnóstico de diabetes 
submetidos a amputação não traumática de extremidades inferiores, 
no período de 2001 a 2008, em Ribeirão Preto – SP – Brasil.  Este 
estudo teve como objetivos caracterizar as internações hospitalares de 
pacientes com e sem o diagnóstico de diabetes mellitus submetidos a 
amputação não traumática de extremidades inferiores segundo sexo, 
idade, período da internação hospitalar, tipo de atendimento e 
condições da alta; relacionar as internações hospitalares com as 
variáveis tipo de alta e atendimento, sexo, idade e tempo de 
internação, e analisar a tendência das internações hospitalares em 
Ribeirão Preto-SP, no período de 2001-2008. Utilizaram-se dados de 
fonte secundária de internações hospitalares, do Sistema de 
Informações do Centro de Processamento de Dados Hospitalares. Os 
resultados mostraram que das 2296 internações hospitalares 
relacionadas ao procedimento de amputação não traumática de 
extremidades inferiores, 954 (41,6%) tinham o diagnóstico de diabetes 
mellitus. A maioria (58,7%) é do sexo masculino; idade média de 63,9 
anos; 54,8% residiam em Ribeirão Preto-SP e 72,6% receberam 
assistência hospitalar pelo Sistema Único de Saúde. O tempo de 
internação hospitalar variou de 0 a 128 dias, média de 9,9 dias. A taxa 
de reinternações foi de 12,7% e de óbito 7,9%.  A tendência de 
internações hospitalares não obedece a um padrão regular e o modelo 
de regressão linear ajustado para verificar a existência de tendência 
não mostrou significância estatística. O teste Qui-quadrado apresentou 
significância estatística, p-valor < 0,001, para variável sexo e o teste 
de Mann-Whitney mostrou significância estatística p-valor <0,001 para 
o tempo de internação hospitalar. Esses resultados apontam a 
importância de reforçar as ações de educação aos pacientes com 
diabetes mellitus com vistas à prevenção de amputações como 
desfecho da doença.   
 
 

Palavras - chave: Amputação. Extremidade Inferior. Diabetes mellitus. 
Hospitalização. Enfermagem. 
 
 



ABSTRACT 

 

RODRIGUES, F.F.L. Tendency of hospital admissions of patients 
with and without a diagnosis of diabetes mellitus undergoing 
non-traumatic amputation of lower extremities, Ribeirão Preto, 
2001-2008. 2015. 91f. Thesis (Ph.D.). University of São Paulo at 
Ribeirão Preto College of Nursing. Ribeirão Preto, 2015. 

 

Quantitative, descriptive and retrospective study of hospital 
admissions of patients with and without a diagnosis of diabetes mellitus 
undergoing non-traumatic amputation of the lower extremities, in the 
period from 2001 to 2008 in Ribeirão Preto - SP – Brazil. This study 
aimed to characterize the hospital admissions of patients with and 
without a diagnosis of diabetes undergoing non-traumatic amputation 
of lower extremities by sex, age, hospitalization time, type of care and 
discharge conditions; relate the hospitalizations with the variable type 
of discharge and attendance, sex, age and hospitalization time and 
analyze the tendency of hospital admissions in Ribeirão Preto-SP, in 
the period from 2001 to 2008. Source of data were used secondary 
hospitalizations, from the National Hospital Data Processing Center 
Information. Of 2296 hospital admissions related to non-traumatic 
amputation procedure of the lower extremities, 954 (41.6%) had a 
diagnosis of diabetes mellitus, most (58.7%) were male, mean age 
63.9 years. 54.8% live in Ribeirão Preto-SP, 72.6% received hospital 
care by SUS, hospital stay ranging from 0 to 128 days, an average of 
9.9 days. The readmission rate was 12.7% and 7.9% died. The trend 
of hospitalizations did not follow a regular pattern and the linear 
regression model adjusted to check the trend was not statistically 
significant.The chi-square test was statistically significant, p <0.001, 
for gender variable and the Mann-Whitney test revealed statistically 
significant p-value <0.001 for the variable hospital stay. These results 
show the importance of strengthening education activities to patients 
with diabetes in order to prevent amputations as the outcome of the 
disease. 
 
 
Key words: Amputation. Lower Extremity. Diabetes mellitus. 
Hospitalization. Nursing. 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

RODRIGUES, F.F.L. Tendencia de las hospitalizaciones de 
pacientes con y sin diagnóstico de diabetes mellitus sometidos 
a amputación no traumática de las extremidades inferiores, 
Ribeirão Preto, 2001-2008. 2015. 91f. Tesis (Doctorado), Escuela 
de Enfermería, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 
 
Estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo de las 
hospitalizaciones de pacientes con y sin diagnóstico de diabetes 
mellitus sometidos a amputación no traumática de las extremidades 
inferiores, en el período de 2001 a 2008 en Ribeirão Preto - SP – Brasil. 
La finalidad deste estudio fue caracterizar las hospitalizaciones de 
pacientes con y sin diagnóstico de diabetes sometidos a amputación no 
traumática de las extremidades inferiores por sexo, edad, duración de 
la estancia hospitalaria, el tipo de cuidado y las condiciones de alta; 
relacionar las hospitalizaciones con las variables tipo de alta y la 
asistencia, el sexo, la edad y la duración de la estancia y analizar la 
tendencia de las hospitalizaciones en Ribeirão Preto en 2001-2008. 
Para la clasificación de las hospitalizaciones en este estudio, se utilizó 
hospitalizaciones secundarias, del Centro Nacional de Información de 
Proceso de Datos del Hospital. De 2.296 ingresos hospitalarios 
relacionados con el procedimiento de amputación no traumática de las 
extremidades inferiores, 954 (41,6%) tenían un diagnóstico de la 
diabetes mellitus, la mayoría (58,7%) eran varones, con una edad 
media 63,9 años. 54,8% vive en Ribeirão Preto-SP, el 72,6% recibió 
atención hospitalaria por el SUS, la estancia hospitalaria fue de entre 
0 y 128 días, con una media de 9,9 días. La tasa de reingresos fue del 
12,7% y un 7,9% falleció. La tendencia de las hospitalizaciones no 
siguió un patrón regular y el modelo de regresión lineal ajustada para 
comprobar la tendencia no reveló estadísticamente significativo. La 
prueba de chi-cuadrado fue estadísticamente significativa, p <0,001, 
la variable sexo y la prueba de Mann-Whitney reveló estadísticamente 
significativo el valor de p <0,001 para la variable duración de la 
estancia hospitalaria. Estos resultados muestran la importancia de 
fortalecer las actividades de educación para los pacientes con diabetes 
mellitus con el fin de prevenir amputaciones como el resultado de la 
enfermedad. 

 
Palabras clave: Amputación. Extremidad Inferior. Diabetes mellitus. 
Hospitalización. Enfermería. 
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APRESENTAÇÃO  



O interesse pela temática Diabetes Mellitus (DM) iniciou-se desde 

o primeiro ano do curso de graduação em Enfermagem, em 2005. 

Durante o Curso tive oportunidade de participar da Liga de Diabetes da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(EERP-USP), na qualidade de presidente. Essa experiência possibilitou 

o desenvolvimento de atividades de pesquisa em colaboração com os 

pesquisadores do Grupo de Pesquisa Enfermagem e Diabetes Mellitus, 

cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Também tive a 

oportunidade de colaborar e acompanhar as atividades de extensão de 

serviços à comunidade no Grupo de Educação em Diabetes do Centro 

Educativo de Enfermagem para Adultos e Idosos do Departamento de 

Enfermagem Geral e Especializada da EERP-USP, tendo sido 

contemplada com uma bolsa trabalho Coordenadoria de Assistência 

Social (COSEAS) no período de 15 meses (2005-2006). As atividades 

desenvolvidas permitiram conhecer tanto as dificuldades relacionadas 

à adesão do paciente com diabetes mellitus ao tratamento instituído 

na busca do bom controle metabólico quanto às referentes ao 

atendimento nos serviços de saúde.  

Atenta a essas questões desenvolvi o projeto de pesquisa: 

Conhecimento e atitudes de pacientes em seguimento em um 

programa de educação em diabetes, com o qual fui contemplada 

com uma bolsa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

Científica (PIBIC/CNPq) (2007-2008). Os resultados deste estudo 

mostraram que apesar dos pacientes com diabetes apresentarem um 

bom escore em relação ao conhecimento da doença, ainda assim não 

modificaram a atitude para o enfrentamento da doença. Esse estudo 

recebeu a premiação Menção Honrosa no 16o Simpósio Internacional 

de Iniciação Cientifica da Universidade de São Paulo (SIICUSP) e 

publicado na Revista Latino-americana de Enfermagem, em 2009.  

Para aproximação ao contexto dos serviços de saúde na atenção 

em diabetes participei do processo seletivo do Programa de 



Aprimoramento Multiprofissional em Hipertensão e Diabetes 

(PAMHADM) da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP, 

em 2009, no qual fui aprovada e contemplada com uma Bolsa de 

Aprimoramento, por 12 meses (fevereiro de 2009 a fevereiro de 2010). 

Esse Programa tem como principal objetivo desenvolver 

competências e habilidades para a atenção em diabetes e hipertensão 

arterial, para o trabalho em equipe multiprofissional, e contribuir com 

os profissionais dos serviços de saúde por meio da integração de 

conhecimento técnico científico específico, para a promoção, 

tratamento, prevenção e reabilitação à saúde de pessoas com diabetes 

e hipertensão arterial. O Programa oferece atividades teóricas, práticas 

nos serviços de saúde, grupos de discussão de casos clínicos e 

atividades científicas. As atividades desenvolvidas aos pacientes com 

diabetes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas 

Distritais de Saúde (UBDS) mostraram que, também, nestas Unidades 

os pacientes apresentavam dificuldades no seguimento do tratamento 

prescrito para o controle da doença, desenvolvendo complicações 

crônicas oriundas do mau controle metabólico.  

Concomitante às atividades do Programa de Aprimoramento, no 

intuito de aprofundar o conhecimento sobre a problemática que 

envolve a atenção em diabetes, ingressei em 2009, no Curso de Pós 

Graduação Lato Sensu: Gerenciamento de Enfermagem, na Faculdade 

de Medicina de São José do Rio Preto-SP, o qual foi concluído em 

novembro de 2010, com duração de 20 meses e carga horária de 420 

horas. O conhecimento adquirido durante o curso contribuiu para 

ampliar o olhar para além do cuidado ao paciente com diabetes 

oferecido pelos profissionais dos serviços de saúde, compreendendo as 

questões de gestão envolvidas nesse processo.  

As inquietações durante a minha trajetória acadêmica 

possibilitaram a configuração do projeto de pesquisa – nível mestrado 

Conhecimento e atitudes de usuários com diabetes em uma 

Unidade Básica Distrital de Saúde de Ribeirão Preto, SP, 



aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

Fundamental da EERP-USP, em 2010 e concluído em 2011. Esse estudo 

mostrou que a escolaridade e o tempo de diagnóstico estão 

relacionados ao conhecimento e às atitudes das pessoas com diabetes. 

Esse estudo foi publicado na Revista Acta Paulista de Enfermagem, 

em 2012. 

A experiência e o conhecimento adquiridos durante o processo 

de formação no Mestrado suscitaram questionamentos e hipóteses de 

estudo que me permitiram a construção do objeto de estudo do 

Doutorado. O problema de estudo surge da valiosa experiência de 

estudos anteriores que evidenciaram que o conhecimento 

insatisfatório, a baixa prontidão para o autocuidado, dentre outras 

variáveis levam ao mau controle metabólico e, consequentemente em 

longo prazo às complicações crônicas. Em particular, o pé diabético e 

as amputações não traumáticas de extremidades inferiores, 

respondem por grande número de internações hospitalares e 

comprometimento da qualidade de vida dos pacientes. Nessa vertente, 

elaborou-se o projeto de pesquisa – Nível Doutorado: Tendência de 

internações hospitalares de pacientes com e sem o diagnóstico 

de diabetes mellitus submetidos à amputação não traumática 

de extremidades inferiores, Ribeirão Preto-SP, 2001-2008, 

aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

Fundamental da EERP-USP em julho de 2011.  

Durante o desenvolvimento da tese de doutorado em 2013 fui 

convocada para o concurso público, na qualidade de enfermeira 

assistencial da Seção de Clinica Medica no 5º andar do Hospital das 

Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. O cuidado 

aos pacientes internados para tratamento em diferentes especialidades 

tais como cardiologia, gastrologia clínica, geriatria, nutrologia e clínica 

geral, possibilitou maior proximidade ao objeto de estudo, pois tenho 

vivenciado o processo de internação e reinternação hospitalar do 



paciente com DM e suas complicações, dentre elas o pé diabético e o 

desfecho da amputação não traumática de extremidades inferiores.  

Destaco, ainda, que a minha inserção precoce na vida acadêmica 

favoreceu compreender a importância de divulgar os resultados de 

estudos realizados. Nessa direção, foram publicados 12 artigos 

científicos em periódicos nacionais e internacionais indexados e dois 

capítulos de livro, em parceria aos pesquisadores do Grupo de Pesquisa 

Enfermagem e Diabetes Mellitus.  

Diante do exposto apresento as etapas desenvolvidas na 

pesquisa Tendência de internações hospitalares de pacientes 

com e sem o diagnóstico de diabetes mellitus submetidos à 

amputação não traumática de extremidades inferiores, Ribeirão 

Preto-SP, 2001-2008 
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O diabetes é uma condição crônica e destaca-se no cenário das 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) pela sua alta prevalência 

e aumento da morbimortalidade (SCHMIDT et al., 2011). No período 

de 1986 a 1988 a prevalência do diabetes na população urbana 

brasileira, na faixa etária de 30 a 69 anos, é de 7,6% (MALERBI; 

FRANCO, 1992). Aproximadamente nove anos após, estudo realizado 

na cidade de Ribeirão Preto, SP, utilizando método semelhante, 

apontou prevalência de 12,1% (TORQUATO et al., 2003). Estudo 

realizado, em 2006, também nesse município, na população com idade 

superior a 30 anos mostrou prevalência de 15,02% (MORAES et al., 

2010). 

A alta prevalência da doença traz consequências sociais e 

econômicas devastadoras em médio e longo prazo, sendo que o 

diabetes responde direta ou indiretamente, por aproximadamente, 

quatro milhões de mortes por ano, ou seja, 9% da mortalidade mundial 

total (DALL et al., 2008). Na maioria dos países desenvolvidos, ao 

analisar a causa básica do óbito, temos que o diabetes, encontra-se 

entre a quarta e a oitava posição. Dados nacionais referentes ao ano 

de 2013 mostram que as taxas de mortalidade por diabetes 

apresentam acentuado aumento com a progressão da idade, um 

gradiente de 427 vezes para a população com idade superior a 60 anos 

(BRASIL, 2014b).   

Estudo sobre a tendência da mortalidade por diabetes, no Brasil, 

na população de 20 a 74 anos, no período de 1990 a 2006, mostrou 

que a taxa de mortalidade ajustada evoluiu de 16 por 100 mil 

habitantes, em 1990, para 24 por 100 mil habitantes, em 2006 (MALTA 

et al., 2009). 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que 

após 15 anos de doença, 2% dos indivíduos acometidos pelo diabetes 

apresentarão perda completa da função visual, 10%, deficiência visual 
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grave, 30 a 45%, grau de retinopatia, 10 a 20%, de nefropatia, 20 a 

35%, de neuropatia e 10 a 25%, doença cardiovascular. O custo dos 

cuidados relacionados ao diabetes é aproximadamente quatro vezes 

superior aos dispensados a pacientes sem a doença e está diretamente 

relacionado à ocorrência destas complicações crônicas (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES (SBD, 2013).   

A expectativa de vida de pacientes com diabetes é reduzida, em 

média, em cinco a sete anos, sendo o risco aumentado em duas a 

quatro vezes de desenvolver doença cardiovascular (DCV), doença 

vascular periférica e acidente vascular cerebral (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION (ADA), 2013). O diabetes também é a causa mais 

comum de amputações não traumáticas de extremidades inferiores, 

cegueira irreversível e doença renal crônica (ADA, 2013).  

A natureza multifatorial da doença e a complexidade do 

tratamento traz dificuldade para a adesão do paciente às ações de 

autocuidado. Estudo mostrou que aproximadamente 84,4% dos 

pacientes com diabetes tem adesão ao tratamento medicamentoso, 

58,6%, à atividade física e apenas 3,1% ao plano alimentar (FARIA et 

al., 2013). Este estudo reafirma que a adesão é menor quando 

relacionada às mudanças no estilo de vida tais como seguimento do 

plano alimentar, pratica regular de atividade física, entre outras, as 

quais são essenciais para o controle metabólico e prevenção de 

complicações crônicas (FARIA et al., 2013; MOREAU et al., 2009; 

PONTIERI; BACHION, 2010).  

Reconhece-se que a não adesão ao tratamento instituído em 

longo prazo leva a complicações crônicas do diabetes, tais como a 

retinopatia, nefropatia, neuropatia, pé diabético e complicações 

cardiovasculares. Nessa direção as complicações cardiovasculares 

advindas do mau controle metabólico responderam por 7,9% das 

internações em 13 ambulatórios públicos investigados em oito cidades 

brasileiras (GOMES et al., 2006). Dados do Sistema Único de Saúde 

mostram que o diabetes é o quinto motivo de hospitalização no Brasil, 
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com taxa de internação hospitalar de 7,78/100.000 habitantes 

(BRASIL, 2014a).  

A magnitude das hospitalizações por diabetes na rede pública de 

saúde brasileira, de 1999 a 2001, é de 327.800 internações da doença 

como diagnóstico principal. A região sudeste apresentou maior número 

de óbitos hospitalares por 1.000.000 habitantes, a partir dos 20 anos 

de idade e letalidade hospitalar de 13,3%, em indivíduos com 75 anos 

e mais, para o sexo masculino, respectivamente. O custo médio por 

internação foi equivalente a 150,59 dólares, sendo maior para o sexo 

masculino (ROSA et al., 2007). 

Dentre as internações hospitalares advindas de complicações 

crônicas do diabetes, o pé diabético constitui a causa mais comum de 

internações prolongadas, e responde por 25% das admissões 

hospitalares nos Estados Unidos implicando em custos elevados, na 

ordem de 28 mil dólares por admissão por ulceração (RAGNARSON; 

APELQVIST, 2004). Na Suécia, o custo da realização ou não da 

amputação não traumática de extremidades inferiores, apresenta 

ampla variação, de 34 e 18 mil dólares, respectivamente (REIBER; 

LEMASTER, 2006).  Embora não haja dados suficientes disponíveis, 

sabe-se que é elevada a proporção dos leitos hospitalares, nos países 

em desenvolvimento, ocupada por pacientes com diabetes e 

complicações de extremidades inferiores.  

No Brasil, 484.500 úlceras são estimadas em um modelo 

hipotético de uma população de 7,12 milhões de pessoas com diabetes 

tipo 2, com 169.600 admissões hospitalares e 80.900 amputações 

efetuadas, das quais 21.700 tiveram como desfecho a morte. O custo 

hospitalar anual é estimado em 461 milhões de dólares 

(INTERNATIONAL WORKING GROUP ON THE DIABETIC FOOT (IWGDF), 

2011; REZENDE et al., 2010). 

Estudo que avaliou as internações hospitalares de pacientes com 

diabetes e úlceras nos pés, na rede pública de saúde do estado de 

Sergipe-SE, mostrou estimativa de 122 hospitalizações, em um 
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período de cinco meses. Mais da metade dos pacientes hospitalizados 

evoluiu para algum tipo de amputação, sendo que 56,1% deles foram 

submetidos a amputações maiores e 13% dos casos evoluíram para 

óbito (REZENDE et al., 2008).  

Outra investigação nacional de fonte secundária, realizado no 

estado de Santa Catarina-PR, estimou o custo de internações 

hospitalares para tratamento cirúrgico em pacientes com pé diabético. 

Esse estudo evidenciou 44 internações em um período de 16 meses, 

com duração média de 11,93 dias (desvio padrão 6,34), 61 

procedimentos cirúrgicos, com amputações em 65% dos casos. O custo 

médio encontrado foi de R$ 4.367,05 (desvio padrão 9.249,01) e um 

custo total de R$ 192.150,40 (OLIVEIRA et al., 2014).  

Na Alemanha, estudo retrospectivo de fonte secundaria, 

realizado em um período de cinco anos, com objetivo de comparar os 

custos diretos um ano antes e três anos depois do procedimento de 

amputação não traumática de extremidades inferiores em pacientes 

com e sem o diagnóstico de diabetes, apontou que os custos totais 

médios um ano antes do procedimento, bem como três anos após, foi 

maior nos pacientes com diabetes. As hospitalizações foram 

responsáveis por mais de 50% dos custos totais (HOFFMANN et al., 

2013).  

Diante do exposto, constata-se que as complicações crônicas 

advindas do mau controle metabólico de pacientes com diabetes estão 

intimamente relacionadas às altas taxas de internações hospitalares, 

custos diretos e indiretos envolvidos no tratamento, baixa taxa de 

sobrevida e morte prematura (ADA 2013; LIM et al., 2006; SBD, 

2013).  Dentre as complicações crônicas do diabetes interessa-nos as 

amputações não traumáticas de extremidades inferiores.  
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1.1 Amputações não traumáticas de extremidades inferiores de 

pacientes com diabetes mellitus 

 

 

Os pacientes com diabetes têm 15 vezes mais chance de ter uma 

amputação de extremidade inferior do que aqueles sem a doença. O 

diabetes responde por metade das amputações não traumáticas de 

extremidades inferiores no mundo (ADA, 2013; REIBER; PECORARO; 

KOEPSELL, 1992).  

Estudo realizado na Inglaterra, por cinco anos, com objetivo de 

investigar a prevalência de amputações não traumáticas de 

extremidades inferiores, mostrou que os pacientes com diabetes têm 

chance 39,4% maior de serem submetidos ao procedimento de 

amputação não traumáticas de extremidades inferiores (MOXEY et al., 

2010).  

Outra investigação realizada na Espanha com objetivo de analisar 

a tendência de amputações não traumáticas de extremidades inferiores 

em pacientes com e sem o diagnóstico de diabetes em um período de 

oito anos, evidenciou queda na incidência de amputações nos pacientes 

com diagnóstico de diabetes tipo 1 e aumento na incidência naqueles 

com diagnóstico de diabetes tipo 2 (ANDRÉS et al., 2011).  

Na Irlanda, um estudo realizado com objetivo de descrever a 

tendencia de amputações não traumáticas de extremidades inferiores 

em pacientes com e sem o diagnóstico de diabetes em um período de 

cinco anos, mostrou que a tendência de amputações aumentou na 

população com diagnóstico de diabetes e reduziu naqueles sem o 

diagnóstico da doença. A chance de um paciente com diabetes ser 

submetido ao procedimento de amputação não traumática de 

extremidades inferiores foi 22,3 superior, quando comparado aquele 

sem a doença (BUCKLEY et al., 2012).   

Estudos internacionais disponíveis mostram que a incidência 

anual de amputação não traumática de extremidades inferiores em 
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pacientes com diabetes situa-se entre 2% e 4% e a prevalência 

documentada no Reino Unido e nos Estados Unidos varia de 4% a 10% 

(REIBER; LEMASTER, 2006). A incidência cumulativa de ulceração de 

pacientes com diabetes é estimada em 25%, sendo que 85% das 

úlceras precedem as amputações (SINGH; ARMSTRONG; LIPSKY, 

2005). Dados do International Working Group on the Diabetic Foot 

(IWGDF), mostram que a cada minuto, ocorrem duas amputações em 

todo o mundo decorrentes do diabetes (IWGDF, 2011; PEDROSA; 

ANDRADE, 2001).  

Na Australia, um estudo mostrou que 72,3% dos pacientes com 

diabetes investigados tinham ulcera nos pés (ZAINE, 2014). Este dado 

é semelhante ao encontrado no estudo European Study Group on 

Diabetes and the Lower Extremity (EURODIALE) (77%)e em um estudo 

realizado na Turquia (78%) (ATLINDAS et al., 2011; PROMPERS et al., 

2007). 

No Brasil, aproximadamente 40 a 60% das amputações não 

traumáticas de extremidades inferiores são realizadas em pacientes 

com diabetes (FERNANDEZ et al., 2005). Estudo realizado no estado 

do Rio de Janeiro-RJ apontou que o risco de ocorrência de amputações 

não traumáticas de extremidades inferiores é 100 vezes maior entre 

os pacientes com diabetes em relação à população sem a doença 

(SPICHLER et al., 2000). 

A prevalência relativa à ocorrência de úlceras e amputações sofre 

pequena variação dependendo do desenho do estudo. Nos pacientes 

com diagnóstico de diabetes a prevalência de úlceras varia de 4 a 15%, 

sendo que 6 a 43% dos pacientes que apresentam úlceras no pé 

evoluem para amputação (CAYADO, 1999; SPICHLER et al., 2004; 

TSENG, 2003). Estudo realizado em Washington, Estados Unidos, 

apontou incidência anual de ulceras nos pés de 2%, tendo o paciente 

com diabetes um risco de 25% de desenvolver úlceras nos pés, 

aumentando proporcionalmente a chance de amputações de 

extremidades inferiores (MCCULLOCH et al., 2010). 
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Aproximadamente metade das amputações não traumáticas de 

extremidades inferiores é realizada em pacientes com diabetes, sendo 

que 71 a 85% delas têm como precursor o pé diabético (CALSOLARI et 

al., 2002; SINGH; ARMSTRONG; LIPSKY, 2005; SPICHLER et al., 2004; 

TSENG, 2003; TOSCANO, 2004).  

A prevalência de amputações não traumáticas de extremidades 

inferiores em pacientes com pé diabético no Quênia varia de 25 a 56% 

(OGENG’O; OBIMBO; KING’ORI, 2009). Também um estudo nacional 

mostrou que a prevalência é de 50% (VIEIRA-SANTOS et al., 2013). 

No entanto, no Brasil, a prevalência de amputações não traumáticas 

de extremidades inferiores em pacientes com pé diabético ainda carece 

de parâmetros de comparação.  

Parece que há consenso que, na maioria das situações em que o 

paciente apresenta o pé diabético, o desfecho em médio e longo prazo 

é a amputação e o óbito. Entende-se que esta situação surge 

aproximadamente após 10 anos de doença, com o desenvolvimento da 

neuropatia periférica. Essa complicação crônica favorece a formação 

de lesões de pele a partir de traumas repetidos em um tecido frágil. 

Tais lesões ulceradas e infectadas exigem a ressecção do tecido 

danificado para debelar a infecção, sendo por vezes a amputação a 

única opção (LIPSKY et al., 2012). 

Aproximadamente 75% das amputações não traumáticas de 

extremidades inferiores em pacientes com diabetes tem a seguinte 

sequência de eventos: neuropatia com ou sem isquemia, trauma, 

úlcera, cicatrização deficiente, necrose e gangrena (IWGDF, 2011; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2010).  

Dentre as condições que contribuem para a ulceração nos pés do 

paciente com diabetes temos a neuropatia, a qual é considerada o 

evento inicial mais importante, devido à formação de úlceras que, 

frequentemente, ocasionam infecções e amputações (ROGERS et al., 

2010; SINGH; ARMSTRONG; LIPSKY, 2005).  
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A neuropatia diabética compreende um conjunto de síndrome 

clínica que afeta o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e 

autonômico, de forma isolada ou difusa, nos segmentos proximal ou 

distal, de instalação aguda ou crônica, de caráter reversível ou 

irreversível, manifestando-se silenciosamente ou com quadros 

sintomáticos. As principais manifestações clínicas referidas de 

comprometimento somático são a dormência ou queimação em 

membros inferiores, o formigamento, a sensação de pontadas e 

agulhadas em pernas e pés, o choque, o desconforto ou a dor ao toque 

de lençóis e cobertores e queixas de diminuição ou perda de 

sensibilidade tátil, térmica ou dolorosa. Também, são observadas 

deformidades neuropáticas típicas como dedos em garra ou em 

martelo, proeminências de metatarsos e acentuação do arco, 

resultando em maior pressão plantar (PP) e risco de ulceração (ADA, 

2013; IWGDF, 2011).  

Por sua vez, define-sepé diabético as alterações em todos os 

componentes do pé - árvores arterial, venosa e linfática, sistemas 

músculo-ósseo- articular, pele e nervos. O comprometimento tecidual 

agravado pelos traumas e a vulnerabilidade da pessoa com diabetes às 

infecções gera quadro clínico complexo denominado "Pé Diabético". 

Dentre os fatores de risco para o seu desenvolvimento destacam-se as 

lacunas no processo educativo, a falta de adesão parcial ou total a 

terapêutica medicamentosa e não medicamentosa, o mau controle 

metabólico, a obesidade, a idade, o sexo, o tempo de evolução da 

doença, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a neuropatia 

que leva a redução da sensibilidade e deformidades; as calosidades; o 

uso de calçados inadequados; o tabagismo, dentre outros (FARIA et 

al., 2013; GAEDE et al., 2008; IWGDF, 2011; OLEFSKY, 2000; UNWIN, 

2008). A demora em iniciar o tratamento do pé diabético aumenta a 

ocorrência de complicações e a necessidade de amputação (TAVARES 

et al., 2009).   
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A amputação é definida como uma ressecção transversal da parte 

terminal do membro inferior. É denominada maior quando realizada 

acima da articulação do tornozelo, e menor quando realizada abaixo 

desta articulação (IWGDF, 2011). 

Estudo de coorte com pacientes em seguimento por 24 meses 

sobre os precursores do pé diabético e tratamento, encontrou que a 

incidência foi de 68,4; 36,5; 5,9, e 7,7 por 1.000 pessoas por ano, para 

a ulceração, infecção, amputação e revascularização de extremidades 

inferiores, respectivamente (LAVERY et al., 2003). 

 Ao analisar 56 casos de pacientes com pé diabético, um estudo 

retrospectivo, realizado em Mato Grosso do Sul, mostrou que 71,4% 

dos pacientes sofreram amputações, sendo que, destes, 55% foram do 

tipo menor - distal ao tornozelo, e 45% foram do tipo maior- proximal 

ao tornozelo. A prevalência de amputações em pacientes com pé 

diabético foi de 73,2% (BRASILEIRO et al., 2005). 

Nesta direção, o pé diabético configura-se como importante 

problema de saúde pública e a amputação não traumática de 

extremidades inferiores constitui um desfecho comum desta 

complicação. Essa situação afeta a qualidadede vida e o estado 

funcional dos pacientes com diabetes, culminando em altas taxas de 

internações hospitalares, demanda e encargos financeiros adicionais 

para os sistemas de saúde e sociedade (HOBIZAL; WUKICH, 2012; 

TENNVALL; APELQVIST, 2000). 

Os precursores do pé diabético e das amputações respondem em 

grande parte pela ocupação de leitos hospitalares. O custo de um único 

episódio de internação hospitalar por diabetes corresponde ao valor 

gasto na atenção contínua ambulatorial de 10 a 20 pacientes com 

diabetes durante um ano (BRASIL, 2006). No Sistema Único de Saúde 

(SUS) 70% dos gastos ambulatoriais e hospitalares são com pacientes 

com doenças crônicas. O custo elevado reflete o modelo fragmentado 

de atenção à saúde, que ainda prioriza o tratamento de condições 

agudas. Também, há de se considerar que um terço e mais dos 
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pacientes com idade inferior a 60 anos tem como desfecho a morte 

prematura (ADA, 2013; MENDES, 2012). 

Nesta vertente, a amputaçao de extremidades inferiores é um 

importante indicador de qualidade da atenção em diabetes. Vários 

países da Europa, do Oriente Médio e da África, além da Organização 

Mundial de Saúde e da Federação Internacional de Diabetes têm 

estabelecido metas e objetivos para reduzir as taxas de amputações 

em até 50%, e desta forma melhorar os indicadores de qualidade da 

assistência (ADA, 2013; COSSON; NEY-OLIVEIRA; ADAN, 2005). 

Para o alcance das metas é preciso fortalecer os programas de 

educação em diabetes aos pacientes, familiares e profissionais de 

saúde, visando à implementação sistemática de protocolos 

assistenciais, do exame regular dos pés e a classificação de risco para 

o pé diabético nos serviços de atenção básica a saúde. Além disso, é 

preciso aperfeiçoar o fluxo de referência e contra referência de 

pacientes com pé diabético para unidades de atenção mais complexas 

e especializadas, com vistas à redução das altas taxas de internações 

hospitalares relacionadas às amputações nao traumaticas de 

extremidades inferiores (CAIAFA; CANONGIA, 2003; COSSON; NEY-

OLIVEIRA; ADAN, 2005; IWGDF, 2011). 

Ações efetivas no cuidado com os pés por equipe interdisciplinar 

e a utilização de técnicas motivacionais para o autocuidado poderiam 

evitar 44% a 85% das amputações (TAVARES et al, 2009).  

 Nesta direção, estudo retrospectivo norte americano, com 150 

pacientes com diabetes e 191 pacientes sem a doença, que investigou 

as alterações nas taxas de amputação de extremidades inferiores, em 

pacientes com diabetes, no período de 2000 a 2006, após a 

implantação de protocolos para o tratamento e prevenção de 

complicações do pé diabético, evidenciou redução de 60% nas taxas 

de amputações maiores em pacientes com diabetes. Os resultados 

apontaram a necessidade de implementação dos protocolos 
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assistenciais na pratica clinica de cuidados com os pés com efetividade 

(ALVARSSON et al., 2012). 

Na Arábia Saudita, uma investigação realizada com objetivo de 

avaliar o impacto de um programa piloto de cuidado com os pés no 

desfecho de amputação não traumatica de extremidades inferiores em 

pacientes com diabetes, apontou redução significativa do evento 

amputação (AL-WAHBI, 2010). Outro estudo realizado na Espanha, 

com objetivo de analisar a incidência de amputações não traumáticas 

de membros inferiores antes e após a introdução de equipe 

multidisciplinar para gestão do pé diabético, apontou redução 

significativa na incidência de amputação maior, de 6,1/ 100.000 para 

4,0/100.00 por ano (RUBIO et al., 2014).  

No entanto, ainda é necessário buscar evidencias robustas para 

fundamentar as ações de enfermagem com vistas a prevenir ou 

postergar o pé diabético precursor das amputações não traumáticas de 

extremidades inferiores e a redução das taxas de internações 

hospitalares e amputações. Para tanto, realizou-se uma revisão da 

literatura sobre os fatores associados à amputação não traumática de 

extremidades inferiores de pacientes com diabetes a fim de identificar 

as variáveis precursoras que levam a hospitalização.  

 

 

1.2 Fatores associados à amputação não traumática de 

extremidades inferiores de pacientes com diabetes mellitus 

 

 

Sabe-se que 50% dos pacientes com diabetes submetidos a 

primeira amputação  de extremidades inferiores  passarão  por outra 

amputação no periodo de tres a cinco anos. A mortalidade após cinco 

anos de amputação é de 50% (IWGDF,2011).  
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Desse modo, a compreensão dos fatores relacionados à 

ocorrência de amputações poderá ajudar na identificação de diretrizes 

para o cuidado aos pacientes em risco (VAN BATTUM et al., 2011). 

Estudo de coorte retrospectivo, realizado em Manchester-EUA, 

que comparou as taxas de sobrevivência após a primeira amputação 

de extremidades inferiores em pacientes com e sem diabetes mostrou 

que 61% dos pacientes com e 54,3% daqueles sem diabetes foram a 

óbito em 5,2 (4,5-5,8) e 5,3 (4,7-5,9) anos, após a primeira 

amputação, respectivamente (TENTOLOURIS et al., 2004).  

 Também outra investigação de coorte retrospectivo, realizada na 

Australia, com 87 casos de pacientes com diabetes submetidos a 

amputação não traumática de extremidades inferiores que investigou 

as comorbidades,  complicações crônicas, amputações contralaterais, 

e a mortalidade relacionados à amputação  mostrou que a mortalidade 

acumulada em 30 dias, 6 meses, 12 meses e 24 meses foi de 10,1, 

28,7, 43,1 e 51,7%, respectivamente (LIM et al., 2006). 

Na Alemanha, estudo de coorte de base hospitalar, com 3892 

indivíduos com diabetes tipo 2, que analisou os fatores que influenciam 

a amputação não traumática de extremidades inferiores e pé diabético, 

mostrou que houve associação entre amputação não traumática de 

extremidades inferiores e idade avançada, sexo masculino, maior nivel 

de HbA1c e maior tempo da doença (PSCHERER et al., 2011).  

 Em Singapura, estudo de coorte retrospectivo, com 44.917 

pacientes com diabetes, que avaliou a proporção de pacientes 

hospitalizados que têm amputação de extremidades inferiores e os 

fatores de risco para amputação, mostrou que doença renal e etnia são 

importantes preditores para a amputação de extremidades inferiores 

em pacientes com a doença  (YANG et al., 2011).  

Uma revisão sistemática que objetivou avaliar as diferenças de 

gêneros na incidência de amputações não traumáticas de extremidades 

inferiores em pacientes com diabetes, encontrou evidencias fortes e 
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consistentes que o homem tem maior chance de ser submetido ao 

procedimento de amputação (PEEK, 2011).  

 Estudo de coorte, realizado nos Estados Unidos, que analisou a 

associação entre Índice de Massa Corporea (IMC) e risco para 

amputação de extremidades inferiores em 115.226 homens não idosos 

com diabetes em seguimento por cinco anos, mostrou que pacientes 

com IMC <25kg/m2 apresentavam maior risco de amputação de 

extremidades inferiores quando comparados aqueles com 

IMC>25kg/m2. Este estudo mostrou que o risco de amputação é menor 

quando há aumento de IMC (SOHN et al., 2012). 

 Estudo de coorte prospectivo, realizado na Alemanha, que 

investigou as amputações não traumáticas de extremidades inferiores  

e a sobrevida de 247 pacientes com diabetes por mais de 10 anos, 

mostrou  que 15,4% dos pacientes tiveram uma amputação maior de 

extremidades inferiores. Os preditores para amputação foram idade, 

presença de doença arterial periférica e insuficiência renal em 

tratamento dialítico e os preditores para a mortalidade, idade, sexo 

masculino, insuficiência renal crônica e doença arterial periférica 

(MORBACH et al., 2012).  

 Na Dinamarca, estudo restrospectivo transversal, que avaliou 93 

pacientes que sofreram amputação não traumatica de extremidades 

inferiores e os fatores que potencialmente influenciam a mortalidade, 

mostrou que 92% dos pacientes foram amputados em decorrencia do 

diabetes. A análise de regressão logistica mostrou que a mortalidade 

em 30 dias foi associada a idade avançada e ao número de 

comorbidades, quando ajustado para o sexo, amputações anteriores e 

nível de amputação (KRISTENSEN et al., 2012).  

No Brasil, estudo de caso controle realizado, no município de São 

Paulo-SP, com 117 pessoas com diabetes tipo 2 submetidos a 

amputação não traumática de extremidades inferiores, que investigou 

os fatores associados a amputação, mostrou que houve associação 

entre amputação e hábito de fumar, glicemia superior a 200 mg/dl, 
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presença da polineuropatia simétrica distal e vasculopatia periférica 

(GAMBA et al., 2004).  

 Outro estudo transversal, realizado no estado de Sergipe, que 

analisou os fatores predisponentes para a amputação não traumática 

de extremidades inferiores nos pacientes internados com diabetes e 

úlceras nos pés, evidenciou que a amputação foi significativamente 

maior na faixa etária dos 60 aos 90 anos (NUNES et al., 2006).  

No Recife-PE, estudo epidemiológico transversal, com amostra 

probabilística de 1.374 prontuários de pacientes com diabetes tipo 2, 

investigou a proporção de pacientes com pé diabético atendidos nas 

Unidades de Saúde da Família (USF) e a associação com as variáveis 

socioeconômicas, condições de saúde e ocorrência de amputação. Este 

estudo mostrou que a prevalência do pé diabético foi de 9% e 

encontrou associação positiva e estatisticamente significativa entre 

alcoolismo e ocorrência de amputação (VIEIRA-SANTOS et al., 2008).  

 Estudo retrospectivo transversal, realizado no estado de Minas 

Gerais, caracterizou 141 pacientes submetidos à amputação não 

traumática de extremidades inferiores relacionadas ao diabetes 

segundo as variáveis sociodemográficas e clínicas. Este estudo, 

também, relacionou o número de amputações com sexo, faixa etária, 

comorbidades e tipo de tratamento. Dos pacientes submetidos à 

amputação não traumática de extremidades inferiores relacionadas ao 

diabetes o maior percentual era homens (58,9%) e idosos (70,2%). A 

principal causa de internação foi o pé diabético (35,7%) e a 

comorbidade mais frequente, a hipertensão arterial (74,0%). A 

mediana foi de duas amputações (TAVARES et al., 2009). 

 Também, o estudo realizado em Recife-PE com objetivo de 

determinar a prevalência de amputações por pé diabético, e analisar a 

sua relação com os fatores individuais e relacionados à atenção básica 

mostraram que as amputações de membros inferiores em pacientes 

com diabetes estão associadas à baixa escolaridade, baixa renda, 
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acesso inadequado a cuidados com os pés e orientação deficiente 

(VIEIRA-SANTOS et al., 2013).  

Estudo realizado na Inglaterra com objetivo de relacionar a 

amputação não traumática de extremidades inferiores em pacientes 

com diabetes com as variáveis - utilização de recursos de saúde, 

mortalidade precoce e nível socioeconômico; evidenciou que os 

recursos de saúde dispendidos a esta condição é alto. A idade 

avançada, as comorbidades e a presença de insuficiência renal 

constituíram fatores de risco para a diminuição da sobrevida (HENRY 

et al., 2013).  

Em sintese, os  fatores relacionados a amputação não traumática 

de extremidades inferiores foram: idade superior a 60 anos, sexo 

masculino, tempo de doença, tipo de diabetes, tabagismo, consumo de 

álcool, controle metabólico -glicemia e hemoglobina glicada, pé 

diabético, comorbidades - hipertensão, história de doenças 

cardiovasculares e infarto agudo do miocárdio, IMC, insuficiência renal 

crônica, doença vascular periférica, dislipidemia, bem como, 

amputação previa, baixa escolaridade, baixa renda, ocupação, dentre 

outras.  

A importância destes fatores de risco foi confirmada pelo estudo 

de coorte realizado, na Austrália, que investigou 1300 pacientes com 

diabetes tipo 2. A incidência de amputação não traumatica de 

extremidades inferiores foi de 3,8 por 1000 pacientes/ano. Os 

preditores de amputação foram a ulceração do pé, o índice tornozelo 

braquial menor que 0,9,  niveis de hemoglobina glicada elevado e 

neuropatia (DAVIS et al., 2006). 

 Uma revisão sistemática de literatura recente que identificou os 

fatores que poderiam desencadear risco para ulcerações do pé 

diabético e amputação encontrou 100 e mais variáveis independentes, 

em 71 diferentes estudos. Destas, apenas quatro variáveis 

apresentaram associação consistente com lesões nos pés: neuropatia 
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periférica, doença vascular periférica, deformidades nos pés e lesão ou 

amputação prévia (MONTEIRO-SOARES et al., 2012). 

Diante do exposto,  acredita-se que as taxas de amputações não 

traumaticas de extremidades inferiores  podem ser consideradas  um 

importante indicador para avaliar a eficácia dos esforços para reduzir 

as complicações cronicas relacionadas ao pé diabético. Também 

reconhece-se que elas estão associadas a inúmeros fatores de risco 

modificáveis, conforme já mencionado. Evidências sugerem que  

intervenções eficazes para prevenir os fatores  de risco, a educação em 

diabetes, e ações de autocuidado com os pés podem reduzir o número 

de amputações não traumáticas de extremidades inferiores e de 

internações hospitalares (CANAVAN et al., 2008; DRIVER; MADSEN; 

GOODMAN, 2005). No entanto, ainda desconhece-se a tendência de 

internações hospitalares de pacientes com diabetes submetidos a 

amputação não traumática de extremidades inferiores no município de 

Ribeirão Preto-SP. 

Nesta direção, ao considerar a magnitude do problema se propôs 

analisar a tendência de internações hospitalares de pacientes com e 

sem diabetes mellitus submetidos à amputação não traumática de 

extremidades inferiores no município de Ribeirão Preto-SP. Espera-se 

que este estudo possa oferecer subsídios para a compreensão das 

caracteristicas das internações hospitalares, estabelecido para este 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS  
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Caracterizar os pacientes com e sem diagnóstico de diabetes 

submetidos a amputações não traumaticas de extremidades inferiores 

segundo sexo, idade, período da internação hospitalar, tipo de 

atendimento e condições da alta;  

 

Relacionar as internações hospitalares de pacientes com e sem 

diagnóstico de diabetes submetidos à amputação não traumatica de 

extremidades inferiores segundo as variáveis: tipo de alta e 

atendimento, sexo, idade e tempo de internação; 

 

Analisar a tendência de internações hospitalares de pacientes 

com e sem diagnóstico de diabetes submetidos à amputação não 

traumática de extremidades inferiores, Ribeirão Preto, SP, no período 

de 2001 a 2008.  
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3.1 Tipo de estudo  

 

 

 Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e retrospectivo. 

Este estudo utilizou dados de fonte secundária de internações 

hospitalares, do Sistema de Informações do Centro de Processamento 

de Dados Hospitalares (CPDH), de pacientes com diabetes que foram 

submetidos à amputação não traumática de extremidades inferiores, 

no período de 2001 a 2008 (MAZZER et al. 2010).  

 Os estudos descritivos e retrospectivos têm por objetivo 

determinar a distribuição de doenças ou condições relacionadas à 

saúde, segundo o tempo, o lugar e/ou as características do indivíduo.  

Os dados são estruturados por meio de registros de períodos passados. 

A amostra não é selecionada aleatoriamente, ela se impõe por meio de 

eventos já ocorridos pelo seu efeito, no caso em questão as 

amputações não traumáticas de extremidades inferiores (COSTA; 

BARRETO, 2003).  

Os dados das hospitalizações dos municípios no Brasil, em todos 

os níveis de gestão do SUS, são armazenados em banco de dados do 

Ministério da Saúde e ainda são pouco utilizados por pesquisadores do 

setor saúde. A crescente incorporação da informática aos serviços de 

saúde tem favorecido a agilidade na produção das informações e da 

sua disseminação/divulgação, por meio do acesso fácil, permitindo 

melhoria no sistema de informação para a promoção e prevenção da 

saúde. A magnitude das informações é de interesse epidemiológico, e 

a sua utilização e disseminação de forma continua e crescente 

contribuirá para o aperfeiçoamento do sistema. Por outro lado, alguns 

desafios ainda são encontrados pelos pesquisadores em relação ao viés 

na coleta, codificação dos dados e/ou armazenamento (TIGRE, 

2008/2009).  
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3.2 Período do estudo  

 

 

O estudo foi realizado considerando as internações hospitalares 

de pacientes com e sem diagnóstico de diabetes submetidos à 

amputação não traumática de extremidades inferiores, Ribeirão Preto, 

SP, no período de 2001 a 2008.  

 

 

3.3  Local do estudo 

 

 

 O estudo foi realizado para o município de Ribeirão Preto-SP. A 

região de Ribeirão Preto caracteriza-se como polo de referência, que 

inclui níveis de assistência à saúde de baixa, média e alta 

complexidade, ou seja, abrangente distribuição de serviços de saúde à 

população. Tendo em vista a possibilidade de estudar a universalidade 

das hospitalizações dessa região procedeu-se à análise das internações 

hospitalares dos hospitais SUS e NÃO SUS da cidade de Ribeirão Preto-

SP, considerando a demanda de pacientes com diabetes que tiveram 

amputação não traumática de extremidades inferiores dos municípios 

do Departamento Regional de Saúde (DRS) XIII (RIBEIRÃO PRETO, 

2011). 

 A DRS XIII é composta por 26 municípios: Altinópolis, Barrinha, 

Batatais, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, 

Dumont, Guariba, Guatapará, Jaboticabal, Jardinópolis, Luís Antônio, 

Monte Alto, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Cruz 

da Esperança, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa de Viterbo, 

Santo Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho 

(RIBEIRÃO PRETO, 2011). 

 Neste estudo interessa-nos as internações ocorridas na cidade de 

Ribeirão Preto-SP, polo de referência para os demais municípios da 
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DRS XIII. Esta cidade tem uma rede de atenção hospitalar constituída 

por 14 hospitais, sendo dez hospitais do tipo geral: Hospital 

Especializado de Ribeirão Preto, Hospital das Clinicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-

USP), Hospital Estadual de Ribeirão Preto (HERP), Sociedade 

Portuguesa de Beneficência Hospital Imaculada Conceição, Fundação 

Hospital Santa Lydia, Hospital São Francisco, Hospital São Lucas 

Ribeirânia, Hospital São Lucas, Hospital São Paulo, Santa Casa de 

Misericórdia. Cabe destacar, que a cidade de Ribeirão Preto, ainda, 

conta com quatro hospitais especializados: Hospital das Clínicas da 

Unidade de Emergência (HC-UE), Hospital Santa Tereza de Ribeirão 

Preto, Maternidade do Complexo Aeroporto (Mater), Maternidade Sinhá 

Junqueira (BRASIL, 2013).  

 Destaca-se que a população beneficiária do sistema de saúde 

suplementar da DRS XIII é de 38,3%, evidenciando que o SUS 

responde pelo maior número de atendimentos e demanda das 

internações hospitalares da região de Ribeirão Preto-SP (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2010). 

 Dados do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do SUS 

(SARGSUS) apontam que, em 2013, ocorreram 34.700 internações 

hospitalares em Ribeirão Preto-SP. No que tange a assistência em 

diabetes neste município, dados do Relatório de Gestão de 2013 da 

Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto (SMS-RP) mostram 

que a taxa de internação por diabetes e suas complicações na 

população de 30 a 59 anos foi de 3,14/10.000 habitantes, superior à 

meta pactuada de 2,5/10.000 habitantes. Nessa vertente, a SMS-RP, 

por meio dos gestores de saúde, vem desenvolvendo ações para 

estimular a adesão e utilização dos protocolos de prevenção clínica na 

totalidade da unidades de saúde para direcionar a atenção em 

diabetes. Também, a capacitação dos profissionais da rede de atenção 

básica para as ações de controle estão sendo incentivadas, bem como 

a formação de grupos educativos para a promoção da saúde e 
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prevenção dos agravos desta doença. Estas ações têm como finalidade 

a melhoria dos indicadores de qualidade da assistência e redução das 

taxas de internações hospitalares (RIBEIRÃO PRETO, 2011).  

 

 

3.4  Fonte de dados   

 

 

 Na cidade de Ribeirão Preto-SP, o Sistema de Informações do 

Centro de Processamento de Dados Hospitalares (CPDH), gerenciado 

atualmente, pelo Observatório Regional de Atenção Hospitalar (ORAH) 

do Departamento de Medicina Social da FMRP-USP responde pelos 

dados de internações hospitalares. Esse sistema é pioneiro no Brasil, e 

contém dados de internações hospitalares desde 1970, armazenados 

em um banco de dados, que são utilizados para fins de ensino, 

pesquisa e serviços administrativos. Cabe ressaltar, que este sistema 

não tem como finalidade a prestação de contas para recebimento de 

investimentos em nível municipal, estadual e/ou federal.  Neste Centro, 

uma equipe de especialistas em Codificação de Doenças e 

Procedimentos é responsável pela codificação e digitação, mensal, das 

informações contidas na Folha de Alta Hospitalar (FAH) dos pacientes 

internados nos hospitais do SUS e da Saúde Suplementar da região de 

Ribeirão Preto-SP e pela verificação e consistência dos dados, para 

geração de relatórios estatísticos e processamentos para pesquisa 

(MAZZER et al., 2010; PESSOTTI et al., 2012).  

 Para este estudo elegeu-se o período de 2001 a 2008, devido à 

disponibilidade temporal do banco de dados do CPDH. No banco de 

dados do CPDH, no período de 2001 a 2008, tem armazenado 

informações de 34 hospitais públicos e privados, dos 26 municípios 

pertencentes ao Departamento Regional de Saúde (DRS) XIII. 

        Como neste estudo interessa-nos as internações ocorridas na 

cidade de Ribeirão Preto-SP, polo de referência para os demais 
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municípios da DRS XIII, foram selecionados dez hospitais do tipo geral 

da cidade de Ribeirão Preto-SP, ao considerar que os procedimentos 

de amputação não traumática de extremidades inferiores são 

realizados nestes hospitais.  

Em cada um dos 10 hospitais selecionados há registros de dados 

referentes ao resumo da internação hospitalar, tais como: identificação 

dos pacientes, data de internação, data da alta hospitalar e outras 

informações sobre o período de hospitalização. Os diagnósticos 

principal, secundários e procedimentos realizados são preenchidos pelo 

profissional médico de cada hospital e codificados no próprio hospital, 

por meio da FAH. Ao final de cada mês as FAH são enviadas ao CPDH.  

Nesse Centro os diagnósticos informados na FAH são codificados 

pelo Sistema de Informações do Centro de Processamento de Dados 

Hospitalares (CPDH), que utiliza a Classificação Internacional de 

Doenças (CID) 10ª Revisão. Em dezembro de 2012, o pesquisador 

entrou em contato com o responsável pelo CPDH e apresentou os 

objetivos do estudo e solicitou autorização para utilização do banco de 

dados referente às internações hospitalares de pacientes submetidos à 

amputação não traumática de extremidades inferiores. Após a 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da EERP-USP, protocolo 

129/2013 (ANEXO A) e carta de autorização do Comitê de Ética da 

FMRP-USP (ANEXO B e C), a pesquisadora informou a funcionária do 

CPDH quais eram os dados de interesse para o estudo: Classificação 

Internacional de Doenças CID10 (versão 2003), em particular, o CID 

de E10-E14 para diabetes, E10 Diabetes mellitus insulinodependente; 

E10.0 Diabetes mellitus insulinodependente - com coma; E10.1 

Diabetes mellitus insulinodependente - com cetoacidose; E10.2 

Diabetes mellitus insulinodependente - com complicações renais; 

E10.3 Diabetes mellitus insulinodependente - com complicações 

oftálmicas;  E10.4 Diabetes mellitus insulinodependente - com 

complicações neurológicas; E10.5 Diabetes mellitus 

insulinodependente - com complicações circulatórias periféricas; E10.6 
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Diabetes mellitus insulinodependente - com outras complicações 

especificadas; E10.7 Diabetes mellitus insulinodependente - com 

complicações múltiplas; E10.8 Diabetes mellitus insulinodependente - 

com complicações não especificadas; E10.9 Diabetes mellitus 

insulinodependente - sem complicações; E11 Diabetes mellitus não-

insulino-dependente; E11.0 Diabetes mellitus não-insulino-

dependente - com coma; E11.1 Diabetes mellitus não-insulino-

dependente - com cetoacidose; E11.2 Diabetes mellitus não-insulino-

dependente - com complicações renais; E11.3 Diabetes mellitus não-

insulino-dependente - com complicações oftálmicas; E11.4 Diabetes 

mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas; 

E11.5 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações 

circulatórias periféricas; E11.6 Diabetes mellitus não-insulino-

dependente - com outras complicações especificadas; E11.7 Diabetes 

mellitus não-insulino-dependente - com complicações múltiplas; E11.8 

Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações não 

especificadas; E11.9 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - sem 

complicações; E12 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição; 

E12.0 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com coma; 

E12.1 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com 

cetoacidose; E12.2 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - 

com complicações renais; E12.3 Diabetes mellitus relacionado com a 

desnutrição - com complicações oftálmicas; E12.4 Diabetes mellitus 

relacionado com a desnutrição - com complicações neurológicas; E12.5 

Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações 

circulatórias periféricas; E12.6 Diabetes mellitus relacionado com a 

desnutrição - com outras complicações especificadas; E12.7 Diabetes 

mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações múltiplas; 

E12.8 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com 

complicações não especificadas; E12.9 Diabetes mellitus relacionado 

com a desnutrição - sem complicações; E13 Outros tipos especificados 

de diabetes mellitus; E13.0 Outros tipos especificados de diabetes 
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mellitus - com coma; E13.1 Outros tipos especificados de diabetes 

mellitus - com cetoacidose; E13.2 Outros tipos especificados de 

diabetes mellitus - com complicações renais; E13.3 Outros tipos 

especificados de diabetes mellitus - com complicações oftálmicas; 

E13.4 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com 

complicações neurológicas; E13.5 Outros tipos especificados de 

diabetes mellitus - com complicações circulatórias periféricas; E13.6 

Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com outras 

complicações especificadas; E13.7 Outros tipos especificados de 

diabetes mellitus - com complicações múltiplas; E13.8 Outros tipos 

especificados de diabetes mellitus - com complicações não 

especificadas; E13.9 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - 

sem complicações; E14 Diabetes mellitus não especificado; E14.0 

Diabetes mellitus não especificado - com coma; E14.1 Diabetes 

mellitus não especificado - com cetoacidose; E14.2 Diabetes mellitus 

não especificado - com complicações renais; E14.3 Diabetes mellitus 

não especificado - com complicações oftálmicas; E14.4 Diabetes 

mellitus não especificado - com complicações neurológicas; E14.5 

Diabetes mellitus não especificado - com complicações circulatórias 

periféricas; E14.6 Diabetes mellitus não especificado - com outras 

complicações especificadas; E14.7 Diabetes mellitus não especificado 

- com complicações múltiplas; E14.8 Diabetes mellitus não 

especificado - com complicações não especificadas; E14.9 Diabetes 

mellitus não especificado - sem complicações; registrados no 

diagnóstico principal e secundário da FAH e o código de procedimento 

cirúrgico do tipo amputação de membros inferiores.   

Após esta etapa a pesquisadora recebeu um arquivo em CD-

ROOM contendo os dados de 3068 internações hospitalares de 

pacientes submetidos à amputação de extremidade inferior, com e sem 

o diagnóstico de diabetes referentes ao período 1998 a 2008. Das 3068 

internações hospitalares de pacientes submetidos a amputações de 

extremidades inferiores foram excluídas as internações hospitalares 
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por amputações traumáticas, por meio da identificação do CID-10 de 

trauma de membros inferiores. Também foram excluídos os dados no 

período de 1998 a 2000, devido à falta de dados completos neste 

período, totalizando 972 internações excluídas.  

Assim, a população foi constituída por 2296 internações 

hospitalares de pacientes submetidos à amputação não traumática de 

extremidades inferiores, internados nos hospitais conveniados e não 

conveniados ao SUS, de Ribeirão Preto, SP, no período de 2001 a 2008.  

 

 

3.5 Variáveis do estudo  

 

 

 Para este estudo foram eleitas as variáveis: sexo, idade, ano da 

alta hospitalar, período da internação hospitalar, período de 

reinternação hospitalar, tipo de atendimentos: SUS ou Não SUS e 

condições da alta contidas na FAH, exceto o número de reinternações. 

Esta variável foi acrescentada ao considerar que metade das 

reinternações hospitalares de pacientes com diabetes submetidos à 

primeira amputação de extremidades inferiores tem chance de serem 

submetidos à outra amputação, no período de tres a cinco anos 

(IWGDF, 2011). 

Sexo: foram considerados masculino e feminino. 

Idade: a idade foi expressa em anos completos. 

Ano da alta hospitalar: o ano da alta hospitalar foi expresso em anos 

completos.  

Período da internação hospitalar: o período de internação 

hospitalar foi expresso em dias completos. 

Número de reinternações: as internações apresentadas no período 

de oito anos foram expressas em números completos. 

Tipo de financiamento: SUS ou não SUS. 

Condições da alta: óbito ou não óbito. 
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3.6 Análise dos dados  

 

 

Os dados das 2296 internações hospitalares de pacientes com e 

sem o diagnóstico de diabetes submetidos à amputação não traumática 

de extremidades inferiores foram transportados para o programa 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 17.0, 

agrupados em categorias e analisados por meio de estatística 

descritiva. Este procedimento teve como objetivo sintetizar os valores 

de mesma natureza, permitindo uma visão global da sua variação, 

organizar e descrever os dados por meio de tabelas, gráficos e medidas 

descritivas.  

O teste Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade de 

distribuição das variáveis. Para verificar a associação entre as variáveis 

sexo, tipo de convenio de saúde e de alta hospitalar, utilizou-se o teste 

Qui-quadrado. O teste Mann-Whitney foi utilizado para testar 

associação entre as variáveis idade e dias de internação. Em todas as 

análises, foi adotado o nível de significância estatística de 5% 

(p<0,05). 

Para verificar a existência de tendência foi ajustado um modelo 

de regressão linear. A variável dependente é o percentual de 

internações hospitalares de pacientes com o diagnóstico de diabetes 

submetidos ao procedimento de amputação não traumática de 

extremidades inferiores e a variável independente o ano. De forma 

análoga procedeu-se com a variável internações hospitalares de 

pacientes sem o diagnóstico de diabetes submetidos ao procedimento 

de amputação não traumática de extremidades inferiores 
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3.7 Aspectos éticos  

 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (Anexo A) e 

obteve concordância do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clinicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (Anexos B e C), segundo as recomendações da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde para Pesquisa em Seres 

Humanos, respeitando legal e eticamente o anonimato e a 

confidencialidade das informações. Protocolo 129/2013.  
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4 RESULTADOS  



52 

 

 

4.1 Caracterização das internações hospitalares de pacientes 

com e sem o diagnóstico de diabetes submetidos à amputação 

não traumaticas de extremidades inferiores  

 

 

Da totalidade das internações hospitalares relacionadas ao 

procedimento de amputação não traumática de extremidades 

inferiores, 954 (41,6%) tinham o diagnóstico de diabetes e destas, 636 

(66,6%) das internações hospitalares estavam concentradas em dois 

hospitais de Ribeirão Preto-SP. Para aquelas sem o diagnóstico da 

doença 1342 (58,4%), as porcentagens se assemelham, sendo que 

837 (62,4%) também se concentraram nos dois tipos de hospitais SUS 

ou Não SUS de Ribeirão Preto-SP (Tabela1).  

Quanto a procedência das internações hospitalares 

relacionadas ao procedimento de amputação não traumática de 

extremidades inferiores, dos pacientes com diagnóstico de diabetes 

obteve-se que 523 (54,8%) residiam na cidade de Ribeirão Preto-SP. 

Para aqueles sem o diagnóstico da doença, 690 (51,4%) residiam na 

cidade de Ribeirão Preto (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Distribuição das internações hospitalares de pacientes com 
e sem o diagnóstico de diabetes submetidos à amputação não 
traumática de extremidades inferiores, no período de 2001 a 2008, 
segundo hospital e procedência, Ribeirão Preto, SP, 2013 

Variáveis Com diabetes 
(n=954) 

Sem diabetes 
(n=1342) 

Total  
(n=2296) 

n % n % n % 

Hospital       

A 379 39,7 503 37,5 882 38,4 

B 93 9,7 199 14,8 292 12,7 

C 9 0,9 23 1,7 32 1,4 

D 134 14,0 131 9,8 265 11,5 

E 27 2,8 65 4,8 92 4,0 

F 40 4,2 34 2,5 74 3,2 

G 15 1,6 53 3,9 68 3,0 

H 257 26,9 334 24,9 591 25,7 

       

Procedência       

Ribeirão Preto 523 54,8 690 51,4 1213 52,8 

Região 431 45,2 652 48,6 1083 47,2 

 

 

Das 954 (100%) internações hospitalares de pacientes com 

diabetes relacionadas ao procedimento de amputação não traumática 

de extremidades inferiores, constatou-se que 560 (58,7%) eram do 

sexo masculino, e 394 (41,3%), feminino. Naqueles sem o diagnóstico 

da doença 1342 (100%), 878 (65,4%) eram do sexo masculino e 464 

(34,6%) feminino (Tabela 2).  

No que se refere idade dos pacientes com diagnóstico de 

diabetes submetidos ao procedimento de amputação não traumática 

de extremidades inferiores, variou de 20 a 95 anos, média de 63,9, 

mediana 64, desvio padrão de 11,9. Para aqueles sem o diagnóstico 

da doença, variou de 18 a 99 anos, média de 61,8, mediana 64, desvio 

padrão de 17,1 (Tabela 2). 

Quanto ao tipo de convenio de saúde das internações 

hospitalares dos pacientes com diabetes submetidos à amputação não 

traumática de extremidades inferiores verificou-se 693 (72,6%) 
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pertenciam à rede SUS de atendimento. Para aqueles sem o 

diagnóstico da doença, as porcentagens se assemelham, sendo que 

1017 (75,8%) pertenciam à rede SUS de atendimento (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição das internações hospitalares de pacientes com 
e sem o diagnóstico de diabetes mellitus submetidos à amputação não 
traumática de extremidades inferiores, no período de 2001 a 2008, 
segundo sexo, faixa etária, tipo de convênio, tempo de internação e 
condições de alta, Ribeirão Preto, SP, 2013 

Variáveis Com 
diabetes 
(n=954) 

Sem 
diabetes 
(n=1342) 

Total  
(n=2296) 

p-valor 

n % n % n %  

Sexo       <0,001 

Masculino 560 58,7 878 65,4 1438 62,6  

Feminino 394 41,3 464 34,6 858 37,4  

        

Faixa 
etária 
(anos) 

       

0,121 

18-40 23  2,4 162 12,0 185 8,1  

41-60 347 36,4 421 31,4 768 33,4  

> 60 584 61,2 759 56,6 1343 58,5  

        

Tipo 
convênio 

      0,089 

SUS 693 72,6 1017 75,8 1710 74,5  

NÃO SUS 261 27,4 325 24,2 586 25,5  

        

Tempo 
internação 
(dias) 

       

<0,001 

<8 

8-14 

15-29 

>30 

 

561 

193 

156 

44 

58,8 

20,2 

16,4 

4,6 

868 

240 

161 

73 

64,7 

17,9 

12 

5,4 

1429 

433 

317 

117 

62,2 

18,9 

13,8 

5,1 

 

Condições 
de alta 

      0,715 

Não óbito 879 92,1 1242 92,5 2121 92,4  

Óbito 75 7,9 100 7,5 175 7,6  
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No que se refere ao tempo de internação hospitalar dos 

pacientes com diabetes submetidos à amputação não traumática de 

extremidades inferiores variou de 0 a 128 dias, média de 9,9, mediana 

6, desvio padrão 11,9. Para aqueles sem o diagnóstico da doença 

variou de 0 a 149 dias, média de 9,2, mediana 5, desvio padrão 11,7 

(Tabela 2). 

Quanto às condições de alta das internações hospitalares de 

pacientes com diabetes submetidos à amputação não traumática de 

extremidades inferiores constatou-se 175 (7,6%) óbitos. Para aqueles 

sem o diagnóstico da doença, 75 (7,9%) (Tabela 2).  

       Cabe destacar que o teste Qui-quadrado para as internações 

hospitalares de pacientes com e sem o diagnóstico de diabetes 

submetidos à amputação não traumática de extremidades inferiores 

segundo tipo de alta hospitalar, idade e tipo de atendimento não 

apresentou significância estatística. Para a variável sexo obteve-se p-

valor < 0,001, portanto de significância estatística.  O teste Mann-

Whitney para as variáveis idade e tempo de internação hospitalar, 

mostrou significância estatística p-valor <0,001 para a variável tempo 

de internação (Tabela 2).    

A distribuição dos óbitos não obedece a um padrão regular, 

porém observa-se aumento nas taxas para ambos os grupos, com e 

sem o diagnóstico de diabetes, ao comparar 2001 e 2008. 

No que se refere aos principais diagnósticos de internações 

hospitalares de pacientes com diabetes submetidos à amputação não 

traumática de extremidades inferiores, segundo CID 10, obteve-se que 

451 (47,2%) tinham o registro de diagnóstico E14.5 - Diabetes mellitus 

não especificado - com complicações circulatórias periféricas. Para 

aqueles sem o diagnóstico da doença, 401 (29,8%) tinham o registro 

de diagnóstico de R02 – Gangrena não classificada em outra parte 

(Tabela 3).  
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Tabela 3 - Distribuição dos 10 principais diagnósticos de internações 
hospitalares em pacientes com e sem o diagnóstico de diabetes 
submetidos à amputação não traumática de extremidades inferiores, 
no período de 2001 a 2008, segundo CID 10, Ribeirão Preto, SP, 2013 

   
CID 10 n (%) 
Com diagnóstico de diabetes  954 (100) 
E14.5 Diabetes mellitus não especificado - com 

complicações circulatórias periféricas  

 

451 (47,2) 

I10 Hipertensão essencial (primária) 304 (31,8) 
E11.5 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com 

complicações circulatórias periféricas 
268 (28,1)  

R02 Gangrena não classificada em outra parte 175 (18,3) 
E14.9 Diabetes mellitus não especificado - sem 

complicações 
168 (17,6)  

I79.2 
 
I74.3 
 
I73.9 
N08.3 
I12.0 

Angiopatia periférica em doenças classificadas em 
outra parte 
Embolia e trombose de artérias dos membros 
inferiores 
Doenças vasculares periféricas não especificadas 
Transtornos glomerulares no diabetes mellitus 
Doença renal hipertensiva com insuficiência renal 

121 (12,6) 
 

49 (5,1) 
 

47 (4,9) 
46 (4,8) 
43 (4,5) 

Sem diagnóstico de diabetes  1342 (100) 
R02 
I74.3 
 
I73.9 
M86.9 
S68.2 
 
B33.3 
 
T87.4 
 
L97 
 
I74.4 
 
M87.9 

Gangrena não classificada em outra parte 
Embolia e trombose de artérias dos membros 
inferiores 
Doenças vasculares periféricas não especificadas 
Osteomielite não especificada 
Amputação não traumática de dois ou mais dedos 
somente  
Infecção por retrovírus não classificada em outra 
parte 
Complicações próprias de reimplante e 
amputação 
Úlcera dos membros inferiores não classificadas 
em outra parte 
Embolia e trombose de artérias dos membros não 
especificadas 
Osteonecrose não especificada 

401 (29,8) 
223 (16,6) 

 
135 (10,1) 
61 (4,5) 
52 (3,9) 

 
51 (3,8) 

 
50 (3,7) 

 
36 (2,6) 

 
21 (1,6) 

 
19 (1,4) 
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Quanto ao número de reinternações obteve-se 159 (12,7%) 

episódios de reinternações para os pacientes com diabetes, média 

2,26. Para os pacientes sem a doença verificou-se 156 (8,54%) 

episódios de reinternações, média de 2,32 Os episódios de 

reinternação tanto para os pacientes com diabetes quanto para os sem 

a doença variou de um a cinco vezes. 

 

4.2 Tendência de internações hospitalares de pacientes com 

diabetes mellitus submetidos à amputação não traumática de 

extremidades inferiores  

 

 

        Das 2296 internações hospitalares de pacientes submetidos ao 

procedimento de amputação não traumática de extremidades 

inferiores, 954 (41,6%) tinham o diagnóstico de diabetes e 1342 

(58,4%) não (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Distribuição das internações hospitalares em pacientes com 
e sem o diagnóstico de diabetes submetidos à amputação não 
traumática de extremidades inferiores, no período de 2001 a 2008, 
segundo ano de internação, Ribeirão Preto, SP, 2013 

Ano Com diabetes 
 (n=954) 

Sem diabetes   
(n=1342) 

Total  
(n=2296) 

 n % n %  
2001 86 34,9 160 65,1 246 
2002 108 38,2 175 61,8 283 
2003 113 38,4 182 61,6 295 
2004 158 46,9 179 53,1 337 
2005 126 46,2 147 53,8 273 
2006 115 37,6 191 62,4 306 
2007 128 44,1 162 55,9 290 
2008 120 45,2 146 54,8 266 

 

 

A tendência de internações hospitalares relacionadas ao 

procedimento de amputação não traumática de extremidades 
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inferiores nos pacientes com e sem o diagnóstico de diabetes não 

obedece a um padrão regular (Figura 1). Quando aplicado o modelo 

ajustado de regressão linear para verificar a existência de tendência 

obteve-se p –valor maiores que 0,05 (p>α), tornando os resultados 

não significantes estatisticamente (Tabela 5).  

 

 

Tabela 5 – Resultado do coeficiente angular beta (β), desvio padrão e 
p-valor das internações hospitalares em pacientes com e sem o 
diagnóstico de diabetes submetidos à amputação não traumática de 
extremidades inferiores, no período de 2001 a 2008, segundo ano de 
internação, Ribeirão Preto, SP, 2013 

 β Desvio Padrão p-valor 

Com diabetes 0,003 0,003 0,268 

Sem diabetes -0,001 0,002 0,477 
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Figura 1 – Tendência das internações hospitalares de pacientes com e sem o diagnóstico de diabetes mellitus 
submetidos à amputação não traumática de extremidades inferiores, no período de 2001 a 2008, segundo ano de 
internação, Ribeirão Preto, SP, 2013  



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 
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A discussão dos dados obedecerá à mesma sequência de 

apresentação dos resultados. Neste estudo optou-se por realizar a 

discussão dos resultados obtidos em relação às internações 

hospitalares de pacientes com diagnóstico de diabetes submetidos à 

amputação não traumática de extremidades inferiores.  

 

 

5.1 Análise das internações hospitalares de pacientes com 

diagnóstico de diabetes submetidos a amputações não 

traumaticas de extremidades inferiores  

 

 

No que se refere ao tipo de hospital e procedencia dos 

pacientes com diabetes hospitalizados e submetidos a amputação não 

traumática de extremidades inferiores, 431 (45,2%) não residiam no 

município de Ribeirão Preto-SP confirmando a caracteristica da cidade 

como polo de referencia para a DRS XIII. Esse dado pode apontar que 

a cidade tem infraestrutura e capacitação de recursos humanos 

especializados para o atendimento de pacientes submetidos à 

amputação não traumática de extremidades inferiores. Também 

oferece níveis de atenção em diabetes e baixa, média e alta 

complexidade organizados com distribuição abrangente de serviços de 

saúde à população (RIBEIRÃO PRETO, 2011). No entanto, há escassez 

de estudos na literatura nacional para comparação  dos dados. 

Das 954 (100%) internações hospitalares de pacientes com 

diabetes submetidos à amputação não traumática de extremidades 

inferiores, a maioria é do sexo masculino. Esse resultado está em 

concordância aos estudos que investigaram a amputação de 

extremidades inferiores em pacientes com diabetes (ANDRÉS et al., 

2011; MORBACH et al., 2012; PSCHERER et al., 2011; TAVARES et al., 

2009).  
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Estudo de coorte retrospectivo com 364 pacientes submetidos à 

amputação não traumática de extremidades inferiores, também 

mostrou que a maioria era do sexo masculino (HENRY et al., 2013). 

Uma revisão sistemática mostrou que há evidencias robustas de que 

os homens com diagnóstico de diabetes têm maior chance de ser 

submetido ao procedimento de amputação (PEEK, 2011).  

A maior frequência de amputações em homens pode estar 

relacionada à sua dificuldade para comparecer aos serviços de saúde 

para o seguimento da doença devido ao papel de provedor que 

desempenhou, até recentemente, na sociedade.  Além disso, 

reconhece-se que as mulheres procuram mais os serviços de saúde 

pelo tipo de atividade desenvolvida, com horário mais flexível de 

trabalho, e ou pela incorporação e valorização do cuidado em saúde, 

para prevenção do câncer de mama e colo de útero e ao pediatra para 

acompanhamento da curva de crescimento e desenvolvimento e 

imunização dos filhos, entre outras. Na perspectiva da divisão sexual 

do trabalho é considerado atributo feminino providenciar assistência 

medica a família, sendo que este papel pode aumentar a acessibilidade 

das mulheres aos serviços de saúde. Por outro lado, estudos de 

prevalência de diabetes apontam que não há diferenças significativas 

da doença em relação ao sexo (BOSI et al., 2009; MALERBI; FRANCO, 

1992; MORAES et al., 2010; TORQUATO et al., 2003).  

Os resultados obtidos podem refletir a necessidade de 

incrementar as estratégias de atenção em diabetes e cuidados aos pés 

voltados para a saúde dos homens e reforçar a necessidade da 

sensibilização e responsabilização para com a sua saúde. Ao considerar 

que as diferenças nos padrões de comportamento de risco e proteção 

atestam a fragilidade masculina há necessidade de planejamento e 

desenvolvimento de estratégias de educação em saúde para esta 

clientela.  

No que se refere à idade, obteve-se média de 63,9 anos. Estudos 

de amputação de pacientes com diabetes apontam que a idade 
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avançada é um fator preditivo para a amputação (HENRY et al., 2013; 

KRISTENSEN et al., 2012; MORBACH et al., 2012; PSCHERER et al., 

2011; TAVARES et al., 2009). Estudo espanhol com pacientes idosos 

corrobora esse dado ao mostrar que houve redução significativa na 

incidência de amputação maior, após a introdução de equipe 

multidisciplinar para gestão do pé diabético (RUBIO et al., 2014).  

Reconhece-se que o aumento da idade predispõe a alterações da 

anatomia e fisiologia da pele. As células mais velhas proliferam mais 

lentamente do que no adulto e apresentam resposta inadequada ao 

estresse em termos da gênese de regulação das proteínas. Desta 

forma, reafirma-se a idade como fator preditor para a ulceração do pé 

diabético, ao desencadear as complicações crônicas, e 

consequentemente a amputação (MUSTOE, 2004).  

Desse modo, as estratégias educativas para a prevenção do pé 

diabético devem contemplar as especificidades e particularidades de 

pacientes idosos. Reconhece-se que um programa de prevenção de 

amputação não traumática de extremidades inferiores nos idosos deve 

considerar as alterações cognitivas, motoras e funcionais que podem 

dificultar o entendimento das orientações ofertadas para o controle do 

diabetes. Além disso, mobilidade física prejudicada pode comprometer 

as ações de autocuidado, tais como o exame diário dos pés e o 

cumprimento do plano terapêutico.   

Ao analisar os resultados em relação ao tempo de internação 

hospitalar, obteve-se média de 9,9, mediana de 6, variando de 0 a 

128 dias. Constata-se que o tempo de internação hospitalar são 

inferiores à mediana encontrada em outros estudos (BUCKLEY et al., 

2012; HENRY et al., 2013; HOFFMANN et al., 2013). 

Estudo irlandês mostrou que a mediana de internação hospitalar 

para os pacientes com diabetes foi de 24 dias, variando de 1 a 539 dias 

(BUCKLEY et al., 2012). Outro realizado, na Alemanha, evidenciou 

mediana de 12 dias de internação para os pacientes com diabetes. Esse 

estudo ainda mostrou que o custo total médio após o procedimento de 
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amputação foi maior em pacientes com a doença (HOFFMANN et al., 

2013).  

Reconhece-se que as complicações crônicas advindas do mau 

controle metabólico de pacientes com diabetes estão intimamente 

relacionadas às altas taxas de internações hospitalares, custos diretos 

e indiretos envolvidos no tratamento, baixa taxa de sobrevida e morte 

prematura (ADA 2013; LIM et al., 2006; SBD, 2013).   

O custo médio de internação relacionado ao procedimento de 

amputação não traumática de extremidades inferiores em pacientes 

com diabetes representa apenas parte do tratamento, o qual se inicia 

no atendimento primário de saúde. Cabe destacar, que o tratamento 

pode perdurar por meses ou anos, com reinternações hospitalares e 

pode estender com elevadas taxas de novas ulcerações e amputações 

(ALVARSSON et al., 2012; HOBIZAL; WUKICH, 2012; LAVERY et al., 

2010). Além disso, há discrepância entre o custo real e o os recursos 

destinados às instituições de saúde para internações de pacientes com 

pé diabético (REZENDE et al., 2008). 

Quanto ao tipo de convenio de saúde há semelhanças aos 

achados do estudo brasileiro, com predomínio de internações 

hospitalares atendidas pela rede SUS (OLIVEIRA et al., 2014).  

O SUS utiliza para o desembolso dos serviços prestados pelas 

unidades hospitalares públicas, beneficentes e privadas, com base em 

tabela própria de procedimentos, o Sistema de Informação Hospitalar 

(SIH). O SUS usa uma única tabela de preços definida pelo Ministério 

da Saúde, para pagamento aos prestadores de serviços. No entanto, 

constata-se que há defasagem entre os valores desembolsados pelos 

hospitais e os custeados pelo SUS para procedimentos relacionados ás 

complicações de membros inferiores. Essa defasagem reflete a 

ambiguidade do Ministério da Saúde, que, oficialmente, responde pela 

eficiência do serviço prestado e pela sustentabilidade econômica das 

instituições aptas e interessadas a prestar serviços ao SUS, mas, na 

prática, reembolsa parcialmente as despesas hospitalares e patrocina 
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a precária qualidade de assistência (HOBIZAL; WUKICH, 2012; 

REZENDE et al., 2008).  

Desse modo, é preciso revisão do gerenciamento e do 

pagamento às instituições prestadoras de serviços do SUS que 

realizam procedimentos relacionados a complicações de extremidades 

inferiores. Também, há necessidade de implantação de ambulatórios 

especializados no tratamento de pessoas com pé diabético para 

referência dos casos de pacientes com o pé em risco de ulceração ou 

já ulcerados, bem como o incremento de ações educativas para o 

exame dos pés nas unidades de atenção básica em saúde. Estas 

medidas foram efetivas em países desenvolvidos (AL-WAHBI, 2010; 

MOXEY et al., 2010), e também no Brasil, acarretando redução 

significativa das taxas de amputações e dos custos relacionados ao pé 

diabético (PEDROSA et al., 2004). 

 No que se refere às condições de alta, 75 (7,9%) dos pacientes 

com diabetes submetidos à amputação não traumática de 

extremidades inferiores foram a óbito. Em concordância com estudos 

nacionais e internacionais que apontam que as taxas de óbito variam 

de 5,2 a 13% (MORBACH et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2014; REZENDE 

et al., 2008; TENTOLOURIS et al., 2004).  

Ao analisar o desfecho óbito, observa-se aumento no período do 

estudo, em concordância aos estudos internacionais (ANDRÉS et al. 

2011; BUCKLEY et al. 2012). No Brasil, há carência de estudos 

passiveis de comparação. 

O aumento do número de óbitos é consequência da falta de 

acessibilidade aos serviços de saúde e de capacitação dos profissionais 

de saúde em relação à implementação do protocolo de prevenção e 

tratamento ao pé diabético. Esse aumento também pode refletir que 

as amputações são realizadas tardiamente e com baixa resolubilidade, 

dificuldades na referência e contra referência e a falta de registro e 

monitorização das ulceras por pé diabético e amputações.  
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5.2 Análise da tendência de internações hospitalares de 

pacientes com diagnóstico de diabetes submetidos à 

amputação não traumática de extremidades inferiores  

 

 

 Das 2296 (100%) internações hospitalares de pacientes 

submetidos à amputação não traumática de extremidades inferiores, 

954 (41,5%) tinham o diagnóstico de diabetes. Estudos internacionais 

realizados na Irlanda e na Espanha com pacientes com diabetes 

submetidos à amputação não traumática de extremidades inferiores, 

com método semelhante, apontaram que 53,5% e 64,5%, 

respectivamente, tinham o diagnóstico de diabetes (ANDRÉS et al., 

2011; BUCKLEY et al., 2012).   

 A tendência de internações hospitalares relacionada ao 

procedimento de amputação não traumática de extremidades 

inferiores nos pacientes com diabetes não obedece a um padrão 

regular. No entanto evidenciou aumento no período de 2001 a 2008 de 

9% para 12,6%, respectivamente. Cabe destacar, que o método de 

análise empregado para cálculo da tendência não considerou o 

aumento da prevalência do diabetes ao longo do período analisado 

(MORAES et al., 2010; TORQUATO et al., 2003).   

 Os estudos internacionais mostram que há divergência quanto 

aos parâmetros de tendência de amputações não traumáticas de 

extremidades inferiores, ora mostrando declínio, ora aumento, 

dependendo do local e método empregado (GONSALVES et al., 2007; 

LI et al., 2012; VAMOS et al., 2010).  Por outro lado, na literatura 

nacional há escassez de estudos que permita a comparação da 

tendência de amputações não traumáticas de extremidades inferiores 

(VIEIRA-SANTOS et al., 2013).     

Estudo prospectivo realizado, nos Estados Unidos, por um 

período de 20 anos, que avaliou a tendencia de internação hospitalar 
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por amputação não traumática de extremidades inferiores de pacientes 

com e sem o diagnóstico de diabetes mostrou que as taxas de 

amputação, na população geral, reduziram significativamente no 

periodo de 1996-2008. No entanto, as taxas ainda continuam 

significativamente maiores em pacientes com diabetes, do sexo 

masculino, da raça negra  e em idosos com idade superior a 75 anos 

(LI et al., 2012). 

Outro estudo realizado na Inglaterra, que investigou a tendência 

de amputações não traumáticas de extremidades inferiores de 

pacientes hospitalizados com e sem o diagnóstico de diabetes, por um 

período de 10 anos, mostrou aumento na tendência de amputações 

maiores em pacientes com diabetes (VAMOS et al., 2010). 

Estudo de metanálise mostrou que há reduções significativas na 

incidência de amputação não traumática de extremidades inferiores em 

populações específicas após a introdução de cuidados clínicos 

especializados para o pé diabético (MOXEY et al., 2010). 

Estudo prospectivo realizado, na Espanha, por um período de 15 

anos, que analisou a tendência de amputação não traumática de 

extremidades inferiores em pacientes com diabetes antes e após a 

implementação de um serviço para prevenção e tratamento do pé 

diabético, com equipe multidisciplinar especializada mostrou que 

houve redução na ordem de 32% na incidência de amputações em 

relação ao início do estudo (MARTÍNEZ-GÓMEZ et al., 2014). Esse 

estudo apontou a importância de estratégias de prevenção e controle 

dos fatores de risco para amputação de indivíduos com diabetes.  No 

Brasil, embora as políticas públicas de atenção em diabetes e os 

protocolos de prevenção e tratamento do pé diabético já estejam 

estabelecidos, as ações desenvolvidas nos serviços de saúde ainda 

carecem de avaliação sobre a sua efetividade. 

O reconhecimento da magnitude do diabetes, como um problema 

de saúde pública, no Brasil, surge em 1985, com a criação da Divisão 

de Doenças Crônico-Degenerativas do Ministério da Saúde.  Essa 
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Divisão propôs um Plano Nacional de Prevenção e Controle do Diabetes 

Mellitus, preconizando o atendimento em diferentes níveis de 

complexidade, com enfoque na atenção primaria (BRASIL, 1986). No 

entanto, vários entraves são apontados pelo Ministério da Saúde para 

implantação desse Plano, tais como a falta de articulação entre os 

níveis de atenção e as dificuldades na formação e capacitação técnico 

cientifica dos profissionais de saúde (BRASIL, 1993).  

Estas dificuldades impulsionaram o Ministério da Saúde a 

estreitar parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, 

Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Hipertensão, de Diabetes e de 

Nefrologia, elaborando o Plano de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, em maio de 2001 (BRASIL, 

2004). Esse Plano tem como objetivos a redução do número de 

internações hospitalares, a procura pelo pronto atendimento, os custos 

do tratamento de complicações crônicas, aposentadorias e mortalidade 

precoce, consequentemente a melhoria da qualidade de vida da 

população. Para tal, propôs a reorganização da Rede Básica dos 

Serviços de Saúde, dando-lhes resolutividade e qualidade no 

atendimento, com vistas a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o 

controle da hipertensão arterial e do diabetes. 

 Para viabilização das ações de prevenção, diagnóstico, 

tratamento e controle da hipertensão arterial e do diabetes o Plano foi 

subdividido em cinco etapas: capacitação de multiplicadores para 

atualização de profissionais da Rede Básica na atenção a hipertensão 

arterial e ao diabetes mellitus; campanha de informação e de 

identificação dos casos suspeitos e promoção de hábitos de vida 

saudáveis, confirmação do diagnóstico e tratamento; cadastramento e 

vinculação dos pacientes às UBS por meio do SISHIPERDIA e avaliação 

do impacto das ações implementadas (ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD (OPAS, 2004).   

Desse modo, pela primeira vez no Brasil, foi elaborado um Plano 

pelo Ministério da Saúde, em conjunto com as Sociedades Cientificas 
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contemplando a problemática da atenção em diabetes e a busca de 

estratégias efetivas para transformação e melhoria da assistência à 

população, com vistas à prevenção das complicações crônicas, dentre 

elas o pé diabético. 

Em concordância às ações propostas no Plano, na busca pela 

excelência da atenção em diabetes e subsídios para a prática clínica, o 

município de Ribeirão Preto-SP, avança, e elabora o Protocolo de 

Atendimento em Hipertensão e Diabetes, em 2006 e revisado em 2011. 

O município vem oferecendo, ainda, o Programa de Aprimoramento 

Multiprofissional em Hipertensão e Diabetes (PAMHADM) com vistas à 

capacitação da equipe multiprofissional para o desenvolvimento de 

competência técnica científica específica e habilidades para que os 

profissionais dos serviços de saúde possam desenvolver as ações de 

promoção, tratamento, prevenção e reabilitação à saúde de indivíduos 

com diabetes e hipertensão arterial (RIBEIRÃO PRETO, 2011). 

Tais iniciativas corroboram com a hipótese de que embora haja 

políticas públicas estabelecidas e protocolos de cuidados em diabetes 

elaborados e disponíveis nos serviços de saúde, as ações ainda são 

pouco efetivas no que tange a prevenção das amputações não 

traumáticas de extremidades inferiores.  

As iniciativas de oferta de cuidado integral a população com 

diabetes com ênfase nos cuidados aos pés ainda são incipientes, no 

entanto, um estudo mostrou resultados positivos na redução das 

complicações relacionadas a doença e viabilidade econômica (BATISTA 

et al., 2010). De modo geral, os estudos em países em 

desenvolvimento sobre programas de prevenção de ulcerações e 

amputações relacionados ao pé diabético são escassos. Por outro lado, 

nos países desenvolvidos há fortes evidências de que a prevenção pode 

reduzir em até 50% o número de amputações maiores (AL-WAHBI, 

2010).  

Em 2010, o Grupo de Desenvolvimento e Orientação(GDG) 

elaborou as diretrizes clínicas do National Institute for Health and Care 
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Excellence (NICE), em Londres, a partir de uma revisão sobre as 

evidências cientificas dos principais componentes organizacionais da 

atenção e gestão em diabetes na busca de resultados efetivos em 

relação a prevenção e tratamento de complicações de extremidades 

inferiores. Esse Grupo recomendou como prioridade para a 

implementaçãoda assistencia integral ao paciente com diabetes  a 

conformação de  equipe multidisciplinar capacitada para o cuidado com 

os membros inferiores ulcerado ou amputado e detecção de fatores de 

risco desencadeadores destes eventos (NICE, 2010).  

Nessa vertente, a equipe multidisciplinar capacitada na avaliação 

dos membros inferiores do paciente com diabetes deve adotar duas 

medidas simples e fundamentais para a prevenção de amputações e 

redução dos custos em diabetes: história clínica e exame dos pés, 

iniciando-se pela remoção de calçados e meias do paciente. Ao exame 

físico, dados de avaliação como características dermatológicas de pele 

seca, rachaduras, unhas hipotróficas ou encravadas, maceração 

interdigital por micose, calosidades e ausência de pelos constituem 

condições pré-ulcerativas de fácil identificação e prevenção (VAN 

SCHIE, 2008). A perda da sensibilidade protetora é o fator-chave para 

o desenvolvimento de ulcerações e vulnerabilidade a traumas, pelo uso 

de calçados inadequados, risco de quedas, corte de unhas de forma 

errática e caminhar sem uso de calçado, dentre outros. Essas condições 

conferem risco sete vezes superior para o desenvolvimento de 

ulcerações e provável amputação (GOMES et al., 2006; LAPOLLA et al., 

2007).  

Em síntese, o aumento no número de internações hospitalares 

de pacientes com diabetes submetidos à amputação não traumática de 

extremidades inferiores pode refletir que embora as medidas de 

prevenção ao pé diabético já estejam estabelecidas em protocolos no 

município de Ribeirão Preto, ainda não constituem uma pratica 

concreta dos serviços de saúde.  
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CONCLUSÕES 
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A seguir, serão apresentadas as conclusões desta investigação, 

de acordo com a sequência dos objetivos propostos.  

 

 

6.1  Caracterização dos pacientes com diagnóstico de diabetes 

submetidos à amputação não traumaticas de extremidades 

inferiores  

 

 

Das 954 (41,6%) internações hospitalares de pacientes com DM 

submetidos ao procedimento de amputação não traumática de 

extremidades inferiores a maioria é do sexo masculino. A média de 

idade foi 63,9±11,9. A maioria das internações era proveniente do 

município de Ribeirão Preto-SP e estavam concentradas em dois 

hospitais e da rede SUS de atendimento. O tempo de internação 

hospitalar variou entre 0 e 128 dias, média de 9,2±11,7. Quanto às 

condições de alta, 7,9% dos pacientes tiveram como desfecho o 

óbito. O principal diagnóstico de internações hospitalares foi o E14.5 

- Diabetes mellitus não especificado - com complicações circulatórias 

periféricas. O número de reinternações foi 159 (12,7%), variando 

de 1 a 5 vezes, média 2,26.  

 

 

6.2 Análise das internações hospitalares de pacientes com e 

sem o diagnóstico de diabetes submetidos à amputação não 

traumatica de extremidades inferiores  

 

 

          O teste Qui-quadrado para as internações hospitalares de 

pacientes com e sem o diagnóstico de diabetes submetidos à 
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amputação não traumática de extremidades inferiores para o tipo de 

alta hospitalar, idade e tipo de atendimento não apresentou 

significância estatística e para o sexo obteve-se p-valor < 0,001, 

portanto de significância estatística. O teste Mann-Whitney revelou 

significância estatística p-valor <0,001 para a variável tempo de 

internação hospitalar.  

 

 

6.3 Tendência de internações hospitalares de pacientes com 

diabetes mellitus submetidos à amputação não traumática de 

extremidades inferiores 

 

 

  Das 2296 (100%) internações hospitalares relacionadas ao 

procedimento de amputação não traumática de extremidades 

inferiores, 954 (41,6%) tinham o diagnóstico de diabetes. A tendência 

das internações hospitalares relacionadas ao procedimento de 

amputação não traumática de extremidades inferiores nos pacientes 

com diabetes evidenciou aumento no período de 2001 a 2008 de 9% 

para 12,6%, respectivamente. O modelo de regressão linear ajustado 

utilizado para verificar a existência de tendência não apresentou 

significância estatística.  
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RECOMENDAÇÕES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
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Os resultados obtidos em relação às variáveis de tendência e de 

caracterização das internações hospitalares de pacientes com diabetes 

submetidos à amputação não traumática de extremidades inferiores 

apontam para a necessidade de: 

 

1. Composição de um grupo de trabalho multidisciplinar 

colaborativo e capacitado para qualificar o cuidado aos pacientes 

com diabetes com complicações dos membros inferiores; 

 

2. Avaliação da implementação do Protocolo de Atendimento em 

Diabetes Mellitus elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde 

de Ribeirão Preto, com ênfase na prevenção complicações dos 

membros inferiores; 

 

3. Atualização dos profissionais de saúde para a avaliação 

sistemática dos cuidados aos pés e reconhecimento dos fatores 

de risco para complicações dos membros inferiores com vistas a 

redução da tendência de internações hospitalares de pacientes 

com diabetes submetidos à amputação não traumática de 

extremidades inferiores; 

 

A seguir elencamos alguns fatores em relação a caracterização e 

a tendência das internações hospitalares de pacientes com diabetes 

submetidos à amputação não traumática de extremidades inferiores, 

que constituíram limitações do estudo.  

 

1. Limitação quanto ao estudo das variáveis apenas elencadas 

na FAH; 

 

2. Dificuldade de identificar as taxas de amputação maior e 

menor devido a falta de registro. A amputação menor poderia 
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indicar a melhoria dos cuidados preventivos em relação ao pé 

diabético, práticas de prevenção e intervenção precoce; 

 

3. Dificuldade de identificar o procedimento de reamputação 

durante a mesma internação devido a falta de registro, ao 

considerar que este procedimento tem implicações nas taxas 

de ocupação de leitos e custos diretos e indiretos em saúde;  

 

4. Escassez de estudos que permitem a análise comparativa dos 

dados, pois a maioria dos estudos investigaram a tendência 

de amputação, e no presente estudo a variável de 

mensuração foi as internações hospitalares de pacientes com 

diabetes submetidos a amputação não traumática de 

extremidades inferiores.   
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