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RESUMO  

A neuropatia diabética periférica (NDP) compreende um conjunto de síndromes 

clínicas representadas por efeitos deletérios e progressivos em diversos sistemas, 

incluindo impreterivelmente o Sistema Nervoso Periférico, na qual a hiperglicemia está 

presente como principal fator desencadeante. A presente pesquisa e tem como 

objetivo realizar um estudo horizontal da prevalência de pacientes com NDP e está 

sendo realizada no ambulatório de Residência Médica de Endocrinologia do Hospital 

Geral Roberto Santos (HGRS). O diagnóstico da NDP é feito neste estudo através da 

aplicação de um Interrogatório de Intensidade dos Sintomas (IIS) seguido de um teste 

chamado de Escore de Comprometimento Neuropático (ECN). Além desses testes 

também é aplicado um questionário de fatores de risco, o teste do monofilamento de 

Semmes-Weinstein e o teste de discriminação de dois pontos para que a partir dos 

dados coletados se possa mensurar a importância desta realidade em pacientes com 

diabetes mellitus, correlacionar a prevalência de neuropatia periférica e os fatores de 

risco registrados, realizando uma análise multivariada das variáveis utilizadas no 

questionário para diagnóstico tendo como desfecho a NDP. 
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INTRODUÇÃO 

As principais alterações presentes na NDP podem ser estruturais e/ou funcionais de 

fibras nervosas sensitivas e/ou motoras, possibilitando o aparecimento de 

manifestações clínicas principalmente nos membros inferiores. Tais manifestações 

podem apresentar-se como sensação dolorosa e hiperalgesia, seguidas por perda da 

sensação termoalgésica e redução do tato superficial. A gravidade da complicação 

está diretamente ligada com a intensidade dos sintomas associados. A detecção 

precoce da NDP ajuda a evitar uma série de complicações futuras como, por exemplo, 

a incidência de úlceras e consequente amputação. Tais complicações podem ser 

evitadas de forma simples e principalmente através do controle glicêmico.3   

 OBJETIVOS   

Estudar a prevalência de Neuropatia Periférica em pacientes com Diabetes Mellitus 

em ambulatório do Sistema Único de Saúde. Elaborar uma análise comparativa entre 



fatores de risco e a presença de neuropatia diabética periférica, realizando uma 

análise multivariada das variáveis utilizadas no questionário para diagnóstico tendo 

como desfecho a NDP. 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

São incluídos no projeto pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 ou tipo 

2 atendidos no ambulatório de Residência Médica de Endocrinologia do Hospital Geral 

Roberto Santos (HGRS), localizado na cidade de Salvador, no Estado da Bahia. Tem 

por metodologia básica um estudo horizontal de dados coletados em amostra de 

pacientes examinados e entrevistados no hospital citado. Foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa, através do parecer número 670.621. 

Os pacientes durante o atendimento respondem a um questionário que os interroga 

sobre: nome completo, idade, endereço, cidade, estado, tipo do diabetes, tempo de 

diagnóstico de diabetes, três últimas glicemias (jejum e pós-prandial), hemoglobina 

glicada, presença de hipertensão, tabagismo e índice de massa corpórea.  

Após o questionário é aplicado o Interrogatório de Intensidade dos Sintomas (IIS) e 

efetuado o exame clínico para diagnóstico da NDP. Os critérios diagnósticos são 

baseados nos estudos da Associação Latino Americana de Diabetes (ALAD), Painel 

de Toronto, Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Associação Latino Americana 

de Diabetes (ALAD) e American Diabetes Association (ADA). 1,2,4,6,7,8 

No IIS o paciente é interrogado sobre: queimação, dor, dormência e parestesia. O 

mesmo tem que atribuir frequência (nunca, ocasionalmente, frequentemente ou 

continuamente) e resposta (nenhuma, leve, moderada ou severa) a cada sintoma. A 

partir disso é feita uma pontuação de acordo com a resposta e um total ao final do 

interrogatório.6,7 

Feito o IIS, é executado o exame físico composto pelo teste sensitivo do 

monofilamento de Semmes-Weinstein, utilizado para determinar a percepção de 

pressão em ambos os pés em seis locais diferentes (1º, 3º e 5º pododáctilos e 1ª, 3ª 

e 5ª cabeças dos metatarsos), aplicados conforme o Consenso da Sociedade 

Brasileira de Diabetes e pelo teste de discriminação de dois pontos.3,6 Tais testes são 

utilizados como critério diagnóstico inicial e como parâmetro comparativo e 

diagnóstico na análise de dados. Após este teste introdutório é realizado o ECN com 



os seguintes critérios de pontuação: 0 (presente), 1 (reduzido) e 2 (ausente). Dentre 

os testes realizados estão presentes: sensibilidade vibratória no primeiro metatarso, 

que é realizado com o diapasão de 128 Hz; sensibilidade térmica, que é medida com 

o cabo do diapasão de 128 Hz; dolorosa que é realizada com um palito ou um pino; e 

por fim o reflexo aquileu que é realizado com o martelo de reflexos.6 

Após feito o IIS e o ECN é concluído o diagnóstico no qual o total encontrado no IIS 

deve ser menor que 2 e ECN menor que 3 para diagnóstico negativo de NDP.6 

Finalizada toda coleta de dados, esta será analisada utilizando os parâmetros da 

estatística descritiva e cálculos de frequências simples e relativas. Será feita uma 

análise de dados relacionando a presença de neuropatia diabética aos fatores de risco 

e uma análise das variáveis utilizadas no questionário para diagnóstico da NDP.  

RESULTADOS PRELIMINARES   

Até o momento foram atendidos 34 pacientes com idade entre 19 e 77 anos, dos quais 

21 eram do sexo feminino. Dezessete tiveram diagnóstico confirmado de NDP o que 

demonstra um dado bastante relevante já que representa 50% do universo de 

estudado. Dentre os demais, 5 já sentiam alguma sensação dolorosa ou possuíam 

escore acima de 2 no IIS e 2 desses pacientes já possuíam exame de sensação 

dolorosa alterado, o que nos demonstra um alerta para uma possível neuropatia 

futura. Aguardaremos o andamento da pesquisa para melhores conclusões. 
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