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RESUMO 

Introdução: Atualmente o diabetes acomete cerca de 246 milhões de pessoas no 

mundo ou 18,9% da população com idade superior a 65 anos. A doença de caráter 

sistêmico pode acometer diferentes sistemas, dentre eles o musculoesquelético com 

impacto significativo na funcionalidade. Objetivo: Avaliar a presença de alterações 

funcionais nas mãos e pés de indivíduos com Diabetes Mellitus Tipo 2. Investigar a 

presença de comorbidades ligadas ao diabetes. Metodologia: A população avaliada 

foi de 40 sujeitos subdivididos em dois grupos, 20 diabéticos tipo II com idade média 

de 56,80±6,80 e 20 sujeitos saudáveis do grupo controle com idade média de 

59,25±11,48. Foi realizada a avaliação da amplitude de movimento articular, 

sensibilidade tátil, sensibilidade vibratória e força de preensão palmar dos pés e mãos. 

Resultados: O tempo médio do diabetes foi 11 anos. O grupo controle apresentou os 

maiores valores da amplitude de movimento sem diferença estatística, houve 

diferença na força de preensão palmar (p=0,035D) (p=0,051E) estando reduzida entre 

os diabéticos. Não houve alteração na sensibilidade vibratória O grupo diabetes 

apresentou alteração da sensibilidade tátil. Conclusão: Os diabéticos avaliados não 

apresentaram alterações funcionais significativas nas mãos e pés comparadas ao 

grupo sem diabetes. A hipertensão arterial foi a comorbidade mais prevalente. 

Palavras chave: Diabetes, pé diabético, avaliação.  

  

INTRODUÇÃO 

Diabetes Mellitus (DM) é definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como uma doença crônica, caracterizada pela deficiência do pâncreas na produção 

de insulina ou quando o organismo não consegue utilizar essa insulina de forma 

eficaz, promovendo o aumento dos níveis de glicose no sangue. No Brasil entre todas 

as doenças crônicas diagnosticadas por algum médico ou profissional de saúde o 

diabetes esteve presente em 3,6% delas. Entre os sujeitos acima de 35 anos de idade, 

8,1% declararam ter diabetes, já na população acima de 65 anos esta proporção 

aumente para 18, 6%. Estima-se ainda que grande parte da população têm diabetes, 

mas desconhecem a própria condição.  

O Diabetes Mellitus é apontada pelo surgimento de comorbidades crônicas, 

como as cardiopatias, retinopatias, neufropatias, neuropatias e doenças 

cerebrovasculares (LIMA et. Al. 2010).  



As feridas ou úlceras de pressão, principalmente nos pés também são tidas 

como complicação do DM. No estudo de WILD S et al (2004) consideraram que 25% 

dos diabéticos apresentam risco de desenvolver úlceras nos pés. As ulcerações nos 

pés em diabéticos são responsáveis por cerca de 80% das amputações nos membros 

inferiores com reflexo importante na vida dos indivíduos na saúde coletiva e até 

mesmo na economia. No Brasil, as amputações relacionadas ao DM conduzem a 

invalidez, aposentadoria precoce e até mesmo casos o óbito (Milman et all, 2011). Os 

diabéticos tem um risco de 15 vezes maior quando comparado com não diabéticos de 

serem submetidos a amputações. (Assumpção et all., 2009).  

   As complicações ligadas ao sistema musculoesquelético se estendem a outras 

estruturas além dos pés, Smith et al (2003) em uma revisão da literatura listaram cerca 

de nove doenças musculoesqueléticas com incidência maior entre os diabéticos, 

como a doença de Dupuytren, a capsulite de ombro, a artropatia neuropática, 

osteopenia (no caso do diabetes tipo I), tenossinovite dos flexores, artrite séptica, 

neuropatia proximal aguda, piomiosite e há uma possível associação com osteoartrite 

e síndrome do túnel do carpo além da limitação da mobilidade articular das mãos 

(Franassis et al., 2009). A presença do diabetes pode interferir no controle e 

coordenação da força de preensão comprometendo a funcionalidade das mãos. (LIMA 

e FREITAS, 2012). A funcionalidade da mão é chave para a manutenção da 

independência dos indivíduos 

 A realização de qualquer gesto ou atividade do ser humano dependerá da 

mobilidade de suas articulações, da força de seus músculos e do controle neurológico 

dos mesmos. Desta forma, qualquer fator que concorra para o mau funcionamento 

destas estruturas tanto nos pés quanto nas mão trará forte impacto na qualidade de 

vida dos sujeitos. Estudos apontam que programas educacionais podem ser 

fundamentais para evitar complicações. A detecção precoce e o tratamento imediato 

nas manifestações decorrentes do diabetes são cruciais evitar maiores danos com 

forte impacto nas condições pessoais e socioeconômicas da sociedade (BARRILE et 

al. 2013). 

A atitude preventiva por parte dos profissionais e do próprio diabético é a chave 

para impedir ou barrar a evolução de toda e qualquer complicação. Os fisioterapeutas 

e educadores físicos passam a ter importante papel nestas equipes, fornecendo 

subsídios para adoção de estratégias terapêuticas ou abordagens preventivas 



voltadas para manutenção da saúde dos diabéticos. A avaliação funcional ligada ao 

sistema musculoesquelético é um dos instrumentos do arsenal terapêutico, que 

poderá ser empregado frente às limitações encontradas.  

OBJETIVO 

O objetivo do estudo foi avaliar a presença de alterações funcionais nas mãos e pés 

de indivíduos com Diabetes Mellitus Tipo 2. Investigar a presença de comorbidades  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo comparativo transversal descritivo. A amostra contou 

com 20 indivíduos diabéticos tipo II com idade média 59,25±11,48 em uma UBS da 

cidade de Osasco- São Paulo e 20 indivíduos sem diabetes com idade média 

56,80±6,80. Todos os participantes foram devidamente informados e assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Os critérios de inclusão foram presença 

do diagnóstico clínico do diabetes, acima de 18 anos, não apresentarem outra doença 

musculoesquelética de origem sistêmica ou traumática que comprometam a 

funcionalidade das mãos e pés, sem histórico de doença neurológica e/ou vascular, 

não ser ou ter sido atleta nos últimos cinco anos. A avaliação funcional dos pés e 

mãos foi obtida pela avaliação da amplitude de movimento articular, sensibilidade tátil, 

sensibilidade vibratória e força de preensão palmar.  

DESENVOLVIMENTO 

Foram aferidas as medidas das amplitudes de movimento articulares (ADM) do 

punho, das metacarpofalângicas, das interfalangianas proximais e distais dos cinco 

dedos de cada mão, foi utilizado um goniômetro específico de dedos, marca comercial 

CarciR. Nos pés foi avaliada a dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo, flexão e 

extensão dos dedos dos pés. Em todos estes exames o paciente permaneceu sentado 

em uma maca tipo divã. 

A avaliação da sensibilidade foi feita tanto na face dorsal e palmar das mãos e 

dorsal e plantar dos pés. Foram utilizados os monofilamentos de Semmes-Weinstein 

(estesiômetros). A avaliação da sensibilidade vibratória foi feita com o uso de um 

diapasão de 128Hz. O exame da força de preensão foi medida empregando-se um 

dinamômetro digital da marca comercial JamarR , o valor da força foi registrado de 

forma analógica em Newtons. Após os exames, todos os pacientes receberam 



orientações individualizadas, os casos considerados de risco foram encaminhados e 

comunicados à equipe de saúde da UBS.  

Os dados foram apresentados por meio dos valores médios. A comparação 

entre os valores dos grupos diabetes e controle foram confrontados pelo teste t, o 

nível de significância foi 5% ou p<0,05. 

RESULTADOS  

Os resultados serão apresentados por meio de tabelas e figuras. 

Tabela 1: Dados demográficos da população quanto à idade, ao sexo, peso, altura, IMC e ao 

tempo de diabetes. 

Dados Demográficos  Grupo C N=20 Grupo DM N=20 

Idade (anos) 56,80±6,80 59,25±11,48 

Sexo (f/m) 11/9 13/7 

Peso (Kg) 68,85±10,79 42,45±12,26 

Altura (cm) 1,62±0,07 1,65±0,07 

IMC (kg/m2) 26,12±3,23 44,04±7,55 

Tempo de Diabetes (anos)   10±9,10 

 
 
Figura 1: Distribuição em percentual das Comorbidades encontradas na amostra do grupo 
diabetes. 
 

 
 
 

Os achados concordam em parte com os resultados de Lima Et al. (2010) que 

encontraram entre 69 prontuários de pessoas diabéticas, 30% com sobrepeso ou 

obesidade, 13% de com retinopatia, 10% com pé diabético e 11,5% com nefropatia. 

Já o estudo realizado por Lima et al. (2013), com uma mostra de 152 pacientes 

diabéticos, mostrou que 79,3% com hipertensão arterial sistêmica; 86,5% com 

dislipidemia; 77% apresentou sobrepeso/Obesidade; 73,7% neuropatia; 28,2 

Retinopatia; 50,9% Nefropatia; 26,4% sendo cardiopatas e 8,6% tiveram amputação 
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relacionada ao diabetes. No presente verifica-se IMC médio no Grupo Diabetes 

44,04(±7,55, caracterizando o grau de Obesidade Grau III, entretanto as 

comorbidades não se diferenciaram daquelas apresentadas no grupo controle, fato 

que pode ser atribuído não somente ao diabetes mas que contribuirão para acentuar 

os riscos da doença se não acompanhadas devidamente. 

 
Tabela 2 - Média ± DP da amplitude articular em graus da articulação de punho. 

Movimentos Grupo C N=20 Grupo DM N=20 

Flexão D (normal: 70º - 90º) 71,30±11 68,30±11,23 

Flexão E (normal: 70º - 90º) 71,30±8,13 70,45±12,94 

Extensão D (normal: 70º - 90º) 73,70±9,92 75,45±14,56 

Extensão E (normal: 70º - 90º) 75,25±10,80 72,55±13,46 

Desvio Radial D (normal: 0 - 20º) 23,10±4,59 22,90±10,19 

Desvio Radial E (normal: 0 – 20º) 23,15±4,69 23,20±8,02 

Desvio Ulnar D (normal: 0 – 30º) 31,60±9,22 31,75±9,37 

Desvio Ulnar E (normal: 0 – 30º) 36,25±8,35 35,35±10,82 

Legenda: D – lado direito; E – Lado esquerdo. 

 

Tabela 3 - Média ± DP da amplitude articular em graus da articulação metacarpofalangeana  

Movimentos Grupo C N=20 Grupo DM N=20 

Flexão 1º MCF D 92,15±2,48 89,40±2,48 

Flexão 1º MCF E 91,85±2,39 89,25±1,83 

Flexão 2º MCF D  91,65±2,35 89,05±2,93 

Flexão 2º MCF E 91,60±2,39 88,40±3,39 

Flexão 3º MCF D 91,35±2,78 88,65±2,74 

Flexão 3º MCF E 91,55±2,84 87,45±3,58 

Flexão 4º MCF D 91,15±3,36 87,70±3,74 

Flexão 4º MCF E 91,25±3,45 87,15±3,94 

Flexão 5º MCF D 91,00±2,85 87,40±4,33 

Flexão 5º MCF E 91,95±3,36 87,50±3,93 

Legenda: D – lado direito; E – Lado esquerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4 - Média ± DP da amplitude articular em graus da articulação interfalangeana 

proximal. 

Movimentos Grupo C N=20 Grupo DM N=20 

Flexão 1º IFP D  92,15±2,48 89,40±2,48 

Flexão 1º IFP E 91,85±2,39 89,25±1,83 

Flexão 2º IFP D 91,65±2,35 89,05±2,93 

Flexão 2º IFP E 91,60±2,39 88,40±3,39 

Flexão 3º IFP D 91,35±2,78 88,65±2,74 

Flexão 3º IFP E 91,55±2,84 87,45±3,58 

Flexão 4º IFP D 91,15±3,36 87,70±3,74 

Flexão 4º IFP E 91,25±3,45 87,15±3,94 

Flexão 5º IFP D 91,00±2,85 87,40±4,33 

Flexão 5º IFP E 91,95±3,36 87,50±3,93 

Legenda: D – lado direito; E – Lado esquerdo. 

 

Tabela 5 - Média ± DP da amplitude articular em graus da articulação interfalangeana distal. 

Movimentos Grupo C N=20 Grupo DM N=20 

Flexão 1º IFD D 85,55±2,50 83,05±3,63 

Flexão 1ºIFD E 86,65±2,37 85,05±2,98 

Flexão 2º IFD D 85,90±3,01 83,45±3,95 

Flexão 2º IFD E 86,30±3,45 83,40±3,63 

Flexão 3º IFD D 85,95±3,19 83,60±3,39 

Flexão 3º IFD E 86,75±3,95 82,40±3,82 

Flexão 4º IFD D 85,25±3,23 83,85±4,30 

Flexão 4º IFD E 85,55±4,05 81,75±4,30 

Flexão 5º IFD D 84,80±4,31 83,10±4,28 

Flexão 5º IFD E 84,65±4,20 80,95±4,05 

Legenda: D – lado direito; E – Lado esquerdo. 

 

Tabela 6 - Média ± DP da amplitude articular em graus da Metacarpofalangeana. 

Movimentos Grupo C N=20 Grupo DM N=20 

Extensão 1º MCF D 25,70±4,99 251,5±14,91 

Extensão 1º MCF E 26,40±4,15 24,50±6,42 

 Extensão 2º MCF D 25,10±5,97 22,25±6,46 

 Extensão 2º MCF E 26,55±4,90 23,50±6,12 

Extensão 3º MCF D 25,40±5,38 22,95±5,94 

Extensão 3º MCF E 25,30±4,38 21,75±6,27 

Extensão 4º MCF D 24,75±4,29 21,50±6,85 

Extensão 4º MCF E 24,00±5,74 21,40±5,89 

Extensão 5º MCF D 24,10±3,89 20,45±6,73 

Extensão 5º MCF E 23,85±5,09 20,85±5,91 

Legenda: D – lado direito; E – Lado esquerdo. 

 

 



Tabela 7 - Média ± DP da amplitude articular em graus da articulação do tornozelo. 

Movimentos Grupo C N=20 Grupo DM N=20 

Dorsiflexão D (normal: 0 – 20º) 17,90±2,67 18,35±8,22 

Dorsiflexão E (normal: 0 – 20º) 18,55±3,24 20,55±9,36 

Flexão Plantar D (normal: 0 - 40º) 39,85±5,92 39,90±7,86 

Flexão plantar E (normal: 0 - 40º) 40,95±7,12 40,70±8,86 

Inversão D (normal: 0 - 40º) 59,35±77,50 34,10±10,10 

Inversão E (normal: 0 - 40º) 41,75±7,04 31,85±10,83 

Eversão D (normal: 0 - 20º) 21,55±3,71 18,05±5,88 

Eversão E (normal: 0 - 20º) 22,95±3,85 16,15±4,83 

Legenda: D – lado direito; E – Lado esquerdo. 

  

Tabela 8 - Média ± DP da amplitude articular em graus da articulação metatarsofalangeana. 

Movimentos Grupo C N=20 Grupo DM N=20 

Flexão 1º MTFD 38,95±3,46 36,86±4,10 

Flexão 1º MTFE 39,40±3,98 37,38± 4,60 

Flexão 2º MTFD 36,90±2,17 35,29±4,06 

Flexão 2º MTFE 39,75±2,77 34,62±4,33 

Flexão3º MTFD 35,90±2,22 33,19±4,14 

Flexão 3º MTFE 35,35±2,94 33,29±4,60 

Flexão 4ºMTFD 34,20±2,75 31,76±3,53 

Flexão 4º MTFE 33,65±2,39 31,67±3,93 

Flexão 5ºMTFD 32,95±2,86 30,19±3,71 

Flexão 5ºMTFE 32,85±2,50 29,57±4,01 

 

Tabela 9 - Média ± DP da amplitude articular em graus da articulação metatarsofalangeana. 

Movimentos Grupo C N=20 Grupo DM N=20 

Extensão 1º MTFD 81,70±5,45 76,00±7,29 

Extensão 1º MTFE 81,00±6,90 74,00± 10,70 

Extensão 2º MTFD 38,45±3,66 38,90±2,96 

Extensão 2º MTFE 36,60±3,35 35,48±4,00 

Extensão 3º MTFD 37,70±4,00 37,90±4,71 

Extensão 3º MTFE 36,20±3,07 34,10±4,09 

Extensão 4ºMTFD 35,85±3,87 35,81±4,74 

Extensão 4º MTFE 34,65±4,65 31,52±4,65 

Extensão 5ºMTFD 34,80±3,79 33,57±4,20 

Extensão 5ºMTFE 33,60±3,41 31,00±5,32 

Legenda: D – lado direito; E – Lado esquerdo. 

Em relação à média da amplitude de movimento, observou-se que o Grupo 

Diabetes apresentou valores discretamente reduzidos em relação ao controle tanto 

para os pés quanto para as mãos, porém não houve diferença significativa em relação 



ao grupo controle. Os valores estiveram dentro da mobilidade considerada normal. 

Ulhoa et al (2011) em estudo com 30 sujeitos encontrou diferença significativa na 

mobilidade do punho dos diabéticos. Sacco et al (2007) em 21 pacientes verificou que 

50% apresentaram alteração de sensibilidade e redução significativa global na 

amplitude de movimento para os movimentos de inversão e dorsiflexão dos pés. A 

redução da mobilidade nos pés é considerada fator de risco para o desenvolvimento 

das úlceras plantares.  

Tabela 10 - Média ± DP da Força de preensão palmar. 

  Grupo C N=20 GDM N=20 

FPMax(N) D  62,56±16,31 51,56±20,92 

FPMax(N) E 61,81±18,28 51,81±19,57 

Legenda: FPMax D – Força de preensão máxima direita; FPMax E – Força de preensão máxima esquerda.  

 

Os resultados encontraram diferença significativa nos valores da força 

(p=0,035D) (p=0,051E). concordando com Sayer et al. (2005) e Cetinus et al. (2005) 

e discordando de Lima et al. (2012) considerando que este último estudo que avaliou 

indivíduos mais jovens.  

A avaliação da sensibilidade tátil nas mãos, utilizando os monofilamentos 

apontou 5 diabéticos com diminuição de sensibilidade e 1 com perda da sensação 

protetora. Em relação a sensibilidade tátil nos pés, 2 diabéticos apresentaram perda 

da sensação protetora e 1 com perda da sensibilidade a pressão profunda. Não houve 

alteração na sensibilidade vibratória ao exame com diapasão. Estudos de Najjar  et 

al. (2009) Carvalho et al (2010) Sacco et al (2007) encontraram alterações nos exames 

da sensibilidade tátil e vibratória indicando fortemente a presença de algum grau de 

neuropatia. Todos os grupos utilizaram os monofilamentos 

O tempo de evolução da doença e o acompanhamento destes pacientes pela 

equipe da UBS constituíram um importante fator para os resultados dos exames. O 

trabalho resente do número de sujeitos recrutados, entretanto os resultados oferecem 

a equipe subsídios para adoção de políticas de promoção da saúde dos diabéticos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os diabéticos avaliados não apresentaram alterações funcionais significativas nas 

mãos e pés comparadas ao grupo sem diabetes. A hipertensão arterial foi a 

comorbidade mais prevalente.  
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