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Resumo
O Programa de Diabetes do CECOM (Centro de Saúde da Comunidade) iniciado
há 30 anos, na Unicamp, vem desenvolvendo ações com o intuito de assistir aos
funcionários,
docentes
e
alunos
da
¹ UNICAMP - Vice-Reitoria Executiva de
Universidade portadores de Diabetes Mellitus
Administração
(DM) e envolvê-los no processo de
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autocuidado, visando reduzir os danos à saúde
Tema: UNICAMP 50 anos: Memórias,
decorrentes da doença. Nesse sentido, busca
Experiências e Trajetórias Profissionais.
estimular e sensibilizar os pacientes em relação
à prevenção e detecção precoce de agravos e
EIXO 3 – Desenvolvimento humano,
saúde, sustentabilidade e qualidade de
promoção de saúde com qualidade de vida. À
vida
partir de 2015, o Programa agregou uma nova
atividade que consiste na avaliação sistemática
dos pés do paciente diabético. O termo "pé
diabético" é utilizado para nomear as diversas alterações e complicações
ocorridas, isoladamente ou em conjunto, nos pés e nos membros inferiores dos
pacientes com DM, e que podem evoluir para complicações potencialmente
graves. A atividade implementada tem por objetivos: capacitar membros da
equipe para avaliação adequada dos pés e membros inferiores do paciente com
DM, promover eventos anuais para realização sistemática dessa ação e agregar a
avaliação dos pés do paciente diabético à rotina de atendimento do CECOM. A
metodologia utilizada engloba palestras informativas aos pacientes,
sensibilização da equipe, consultas individuais com profissionais do Programa e
avaliação rotineira dos pés do paciente com DM com discussão de condutas.
Trata-se de uma ação realizada em parceria com o Ambulatório de Pé-Diabético
do Hospital das Clínicas da Unicamp e alunos de Medicina da LIGA de
Diabetes, estabelecendo relações próximas com os parceiros para transferência
de conhecimento.
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