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Resumo 



 

O diabetes melito (DM) afetava aproximadamente 171 milhões de pessoas no 

mundo no ano 2000 segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Por 

ser considerada uma doença multissistêmica o DM é capaz de causar complicações 

diversas, principalmente àquelas relacionadas ao sistema cardiovascular. A doença 

arterial obstrutiva periférica (DAOP) de membros inferiores (MMII) e a polineuropatia 

distal diabética (PNDD) podem acometer o paciente diabético causando 

consequências como o pé diabético e eventualmente amputações. O objetivo 

principal deste estudo foi determinar a prevalência de DAOP e alterações de 

sensibilidade em 73 pacientes diabéticos tipo 2 (DM2) e avaliar o impacto da DAOP 

na qualidade de vida, nível de atividade física e composição corporal desses 

pacientes. Para as avaliações clínicas foram utilizados: o Índice tornozelo-braquial 

(ITB); testes quantitativos de sensibilidade tátil (ST, monofilamento de 10g), dolorosa 

(SD), vibratória (SV); reflexo aquileu (RA); questionário de qualidade de vida SF-36; 

questionário de atividade física habitual de Baecke e bioimpedância elétrica. A 

prevalência de DAOP na população estudada foi de 13,7%. O ITB correlacionou-se 

inversamente com a idade (p=0,03; rhô= -0,26), tempo de diagnóstico referido 

(p=0,02; rhô= -0,28) e pressão arterial (p= 0,0007; rhô= -0,33). Foram encontrados 

piores índices no sumário de saúde física do questionário SF-36 nos pacientes 

diabéticos, no entanto, a presença de DAOP, de magnitude predominantemente 

leve, não ocasionou alterações significativas na qualidade de vida, composição 

corporal ou grau de atividade física avaliado por questionário. Quatorze pacientes 

(19,2%) apresentaram alterações simétricas e bilaterais em dois ou mais testes de 

sensibilidade, compatíveis com o diagnóstico de NDP. Alterações na ST, SD e SV 

estavam presentes em 27,3%, 24,6% 8,2% dos pacientes; respectivamente. Houve 

associação estatística entre os resultados da ST com o RA e principalmente com 

SD, denotando a importância e praticidade da utilização do primeiro método na 

avalição de rotina no DM2. Em conclusão, a prevalência de DAOP em pacientes 

DM2 subclínicos foi ligeiramente maior que a apresentada na população geral e 

compatível com estudos anteriores em pacientes DM. O grau de DAOP foi 

predominantemente leve e ainda sem repercussões significativas sobre a qualidade 

de vida ou composição corporal. O presente estudo mostrou que existe prevalência 

relevante tanto de DAOP quanto de PNDD em pacientes DM2 sem diagnostico 

prévio dessas comorbidades, demonstrando a necessidade de intervenções 

preventivas e terapêuticas precoces para a atenção desta população.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Diabetes Mellitus (DM) affected approximately 171 million people in the world in the 

year 2000 as described by the World Health Organization (WHO). Because DM is a 



 

multisystem disease it can cause several complications especially those related to 

the cardiovascular system. The Peripheral Arterial Disease (PAD) of the lower limbs 

and the Diabetic Distal Symmetric Polyneuropathy (DDSP) can affect the DM patient 

causing consequences as the diabetic foot and eventually amputations. The main 

objective of this study was to determine the prevalence of PAD and sensorial 

impairment in 73 type 2 DM (DM2) patients and also assess the impact of PAD on 

quality of life, level of physical activity and body composition. For clinical assessment 

it was used: the ankle-brachial index (ABI); quantitative sensorial test for tactile 

sensibility (ST), pain (SD), vibration (SV); Achilles tendon reflex (RA); quality of life 

questionnaire (SF-36); modified Baecke physical activity questionnaire and 

bioelectric impedance. Prevalence of PAD in the studied population was 13.7%. ABI 

was inversely correlated to age (p=0,03; rhô= -0,26), diabetes duration (p=0,02; rhô= 

-0,28) and blood pressure (p= 0,0007; rhô= -0,33). There were lower scores for 

physical health summary on the SF-36 in DM2 patients; however, the presence of 

PAD predominantly mild did not significantly impact quality of life, body composition 

or physical activity level assessed by questionnaire. Fourteen patients (19.2%) 

present bilateral and symmetrical alterations in two or more sensorial tests 

compatible to DPN diagnosis. Abnormalities in ST, SD and SV were present in 

27.3%, 24.6% and 8.2%; respectively. There was association of results from ST 

abnormalities with RA and mainly with SD, suggesting the importance of 10g 

monofilament use in DM2 routine assessment. In conclusion, the prevalence of PAD 

in subclinical DM2 was slightly higher compared to the general population and in 

agreement to previously published data in DM patients. The PAD severity was 

predominantly mild and still without repercussion on quality of life and body 

composition. Our study demonstrated a significant prevalence of both PAD and DPN 

in DM2 without previous diagnosis of these complications and indicates the necessity 

of early preventive and therapeutic interventions for this population. 

 

 

 

 

 



 

 

1.1 Diabetes Melito 

O diabetes melito (DM) afetava aproximadamente 171 milhões de pessoas no 

mundo no ano 2000 segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)1 e a 

mortalidade atribuída ao DM nesse ano foi de 987.000 mortes2 . Os dados da OMS 

para o Brasil no ano de 2000 estimavam a prevalência do diabetes mellitus em 

aproximadamente 4,5 milhões de casos. Dias et al3 estimam que no Brasil 7,6% da 

população urbana entre 30 e 69 anos tenham DM e que 46% destes não sabem ter 

a doença. Em 2006, dados brasileiros mostram que a taxa de mortalidade por DM 

(por 100 mil habitantes) apresenta acentuado aumento com o avanço da idade, 

variando de 0,46 para a faixa etária de 0 a 29 anos a 233,3 para a de 60 anos ou 

mais, ou seja, um gradiente próximo a 400 vezes 4. Além disso, fatores como o 

crescimento e o envelhecimento populacional, a maior urbanização e a crescente 

prevalência de obesidade e sedentarismo contribuem para o aumento do número de 

indivíduos com diabetes mellitus1. 

 O DM pode ser descrito como um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia, a qual é o resultado de 

defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou em ambos4. A classificação 

atual do DM é feita de acordo com a sua etiologia, concordando, dessa maneira, 

com a classificação proposta pela Sociedade Americana do Diabetes5. A Sociedade 

Brasileira do Diabetes classifica a DM em quatro classes clínicas: o diabetes melito 

tipo 1 (DM 1), diabetes melito tipo 2 (DM 2), outros tipos específicos de diabetes 

melito e diabetes melito gestacional5.  

 A DM I está presente em 5% a 10% dos casos, é o resultado da destruição 

das células beta pancreáticas com consequente deficiência de insulina. Na maioria 

dos casos, essa destruição de células beta é mediada por autoimunidade; porém, 

existem casos em que não há evidências de processo autoimune, sendo, portanto, 

referida como forma idiopática de DM 1. O DM 2 é a forma presente em 90% a 95% 

dos casos e caracteriza-se por defeitos na ação e secreção da insulina. A maioria 

dos pacientes com essa forma de diabetes apresenta sobrepeso ou obesidade, 

ocorre em qualquer idade, mas geralmente é diagnosticada após os 40 anos. Nessa 

forma de DM, os pacientes não dependem de insulina exógena para sobreviver, mas 



 

de acordo com a gravidade da doença, podem tornar-se usuário para auxiliar no 

controle metabólico4. 

1.2 Complicações do DM 

  Por ser considerada uma doença multissistêmica o DM é capaz de causar 

complicações diversas, principalmente àquelas relacionadas ao sistema 

cardiovascular, fazendo com que as doenças cardiovasculares sejam as principais 

causas de morbidade e mortalidade em indivíduos acometidos por DM6.  

As complicações advindas do DM podem ser classificadas em 

macrovasculares e microvasculares. As macrovasculares incluem as doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares. Entre as mais importantes, o infarto do 

miocárdio, o acidente vascular encefálico e a doença arterial obstrutiva periférica 

(DAOP), esta última, podendo levar à gangrena e amputação do membro. As 

microvasculares incluem as lesões nervosas (como a polineuropatia diabética e a 

neuropatia autonômica cardíaca), a nefropatia e a retinopatia diabética6. O 

diagnóstico tardio, mau controle glicêmico e a presença de fatores de risco 

associados à doença cardiovascular, pioram o prognóstico do paciente e levam mais 

rapidamente ao aparecimento dessas complicações que, muitas vezes, podem 

ocorrer de forma simultânea7,8. Além dos fatores que desencadeiam essas 

complicações, existem outros fatores que podem ser considerados agravantes, 

como o sobrepeso, dislipidemia e a inatividade física.  

1.2.1 Doença arterial obstrutiva periférica 

A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) constitui uma série de 

síndromes arteriais, não coronarianas, que são causadas por alterações na estrutura 

e função das artérias que irrigam o cérebro, os órgãos viscerais e os membros5,9. A 

DAOP dos membros inferiores (MMII) é o maior fator de risco para amputações e 

também é acompanhada da alta probabilidade de doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares associadas. Dentre as causas, a combinação de aterosclerose e 

DM tem contribuição importante no desenvolvimento da DAOP em membros 

inferiores. Outros fatores de risco como fumo, hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

hipercolesterolemia, hiperhomocisteinemia e altos níveis de proteína C reativa 

também contribuem para o aparecimento da doença5,9. 

A fisiopatologia da DAOP nos pacientes diabéticos parece estar associada à 

presença de aterosclerose9. Nesses pacientes o estado metabólico anormal resulta 

em mudanças na função e estrutura das artérias, e o início dessas mudanças pode 



 

ser antes mesmo do diagnóstico do diabetes. As mudanças pro-aterogênicas com 

diabetes incluem aumentos na inflamação vascular e desorganização nos 

componentes celulares da parede vascular, como também alterações nas células 

sanguíneas e fatores hemostáticos5.  A inflamação tem sido estabelecida como 

sendo tanto um marcador de risco como um fator de risco para doença 

aterotrombótica. Os níveis de proteína C reativa (PCR) aumentados foram 

associados ao desenvolvimento de DAOP e a necessidade de revascularização, 

essa proteína tem sido considerada um marcador inflamatório, por ter um papel 

importante no processo de adesão e migração de leucócitos através da parece 

endotelial, que faz parte do processo para o início da aterosclerose10. 

 Outro ponto na fisiopatologia da DAOP é o papel das células endoteliais. 

Essas células modulam a relação entre os elementos celulares do sangue e parede 

vascular, mediando o balanço normal entre trombose e fibrinólise, e desempenham 

um papel na interação entre leucócitos e células da parede vascular. Anormalidades 

nas células endoteliais predispõem o sistema arterial à aterosclerose e está 

associado a desfechos fisiopatológicos distintos. Existem inúmeros mediadores da 

disfunção celular endotelial nos pacientes diabéticos, mas um dos principais 

resultados é a biosdisponibilidade de óxido nítrico (NO). O NO é um potente 

estímulo vasodilatador e limita a inflamação via sua modulação através da interação 

parede vascular-leucócitos; além disso, o NO inibe a proliferação e a migração de 

células musculares lisas vasculares e limita a ativação plaquetária. Dessa maneira, a 

perda da homeostase normal do NO pode resultar numa cascata de eventos, na 

vasculatura, possibilitando o desenvolvimento da aterosclerose e suas consequentes 

complicações. Vários mecanismos contribuem com a homeostase deficiente do NO, 

incluindo a hiperglicemia, resistência a insulina e a produção de ácido graxo 

livre(AGL)5. 

A prevalência de DAOP em pessoas com diabetes tem sido difícil de 

determinar, pois a maioria dos pacientes são assintomáticos5. Recentemente, um 

estudo espanhol que avaliou 1462 pacientes com DM tipo 2, com idade ≥ 70 anos , 

encontrou uma prevalência de DAOP em torno de 63,25%, e que 41,2% desses 

pacientes eram assintomáticos. Outro estudo que acompanhou 5238 indivíduos com 

diabetes tipo 2 durante 34,5 meses observou que 24,32% (1274) dessa 

populaçãoapresentava DAOP11,12.   



 

Pacientes com claudicação intermitente e diabetes apresentam risco 

aumentado de isquemia aguda e de amputação mais abrangente comparado à 

população de pacientes não-diabéticos com claudicação intermitente (35% vs. 19% 

e 21% vs. 3%; respectivamente)13. Aproximadamente 27% dos pacientes 

demonstram progressão dos sintomas num período acima de 5 anos, com a perda 

dos membros inferiores podendo ocorrer em aproximadamente 4% desses 

indivíduos5. A investigação de DAOP em pacientes diabéticos é extremamente 

importante, pois, grande parte desses pacientes são assintomáticos, provavelmente 

por contribuição da neuropatia periférica, o que torna o risco de amputação alto e a 

possibilidade de intervenção precoce ou o diagnóstico de outras doenças 

cardiovasculares associadas (por exemplo, isquemia miocárdica silenciosa) mais 

difícil.  

Uma maneira simples de avaliar objetivamente a presença de DAOP é o uso 

do índice tornozelo-braquial (ITB), obtido pela razão entre a maior pressão sistólica 

obtida no tornozelo (artéria pediosa dorsal eartéria tibial posterior) e a maior pressão 

sistólica obtida no braço (artéria braquial). Simples de executar, o ITB é um teste 

não invasivo e se constitui numa medida quantitativa de avaliar, indiretamente, a 

perfusão arterial dos membros inferiores.  O teste foi validado e apresentou 95% de 

sensibilidade e quase 100% de especificidade quando comparado ao diagnóstico 

confirmativo feito por angiografia14. Além disso, a história clínica e o exame físico 

são importantes, por poderem ajudar a identificar aqueles pacientes com fatores de 

risco para DAOP, sintomas de claudicação, dor de repouso e/ou prejuízos 

funcionais5,14,15.  

Os prejuízos funcionais da DAOP são evidenciados quando avaliamos a 

qualidade de vida e a capacidade de exercício desses pacientes. Pacientes com 

diabetes tipo 2 e com DAOP apresentaram mais limitações físicas, evidenciadas 

pela habilidade e velocidade de caminhar reduzidas e baixos escores na qualidade 

de vida, sendo o maior impacto nos componentes mental-emocional, quando 

comparados a pacientes com DAOP, mas sem diabetes16. 

1.2.2 Neuropatia periférica diabética  

O quadro de neuropatia periférica, no diabético, está relacionado à alterações 

morfológicas e funcionais dos nervos periféricos e possivelmente, da 

microcirculação. Essas alterações são consequências de vários fatores dentre eles, 

alterações bioquímicas decorrentes do estado hiperglicêmico. A hiperglicemia induz 



 

a glicosilação não-enzimática de diversos substratos, produzindo o que se denomina 

produtos finais da glicosilação avançada – advanced glication end-products- AGE. 

Assim, pode induzir outras vias enzimáticas, resultando no aumento da produção de 

espécies reativas de oxigênio que induz o estresse oxidativo17,18. 

As neuropatias diabéticas estão entre as complicações mais comuns do 

diabetes, afetando de 30-50% dos pacientes com DM. Dentre os fatores de risco 

correlacionados com a presença de neuropatia diabética periférica (NDP) 

destacamos a idade avançada, o tempo de diagnóstico do diabetes, o pobre controle 

glicêmico, a hipertensão, o fumo, a obesidade e a hiperlipidemia19. A incidência de 

neuropatia sensória e autonômica em pacientes diabéticos pode ser maior que 50% 

e levar a dor incapacitante, anormalidades digestivas, disfunção erétil, arritmia 

cardíaca, déficit de sensibilidade, úlceras nos pés, infecção, gangrena e pobre 

cicatrização de feridas. O resultado final é frequentemente amputação do membro 

inferior, o que corresponde à aproximadamente 80 mil casos por ano nos Estados 

Unidos20.  

A PNDD se caracteriza por uma neuropatia simétrica, comprimento 

dependente, ou seja, a perda de sensibilidade ocorre inicialmente nos pododáctilos e 

vai se estendendo até envolver o pé e a perna, nos casos mais severos pode haver 

o comprometimento dos membros superiores com uma progressão similar a dos 

membros inferiores. É importante ressaltar que, manifestações motoras não são 

frequentes no início da doença; contudo, em processos avançados, a fadiga e 

fraqueza de pequenos músculos das mãos e dos pés pode se tornar aparente19. 

 Em relação aos sintomas, a perda de sensibilidade é o mais característico; 

porém, o paciente pode experimentar outros distúrbios de sensibilidade tais como: 

as parestesias, dor em queimação, sensação de pequenos “choques”, alodínia, 

hiperalgesia, sensação de resfriamento no pé e dor durante a caminhada19.  

 O diagnóstico das neuropatias diabéticas não deve ser feito baseado somente 

na presença de sintomas, sinais ou testes clínicos; deve haver a presença de no 

mínimo duas anormalidades, desde sintomas, sinais, anormalidades na condução 

nervosa, testes sensórios quantitativos ou testes autonômicos quantitativos para ser 

concluído o diagnóstico21. Dentre os testes quantitativos para detectar PNDD, 

destaca-se o exame realizado com o monofilamento de 10g de Semmes Weinstein, 

sendo esse um teste não invasivo, de baixo custo, rápido e de fácil aplicação, 

podendo ser usado na rotina clínica ou até mesmo para auto avaliação22.  



 

 1.2.3 Pé diabético 

  O pé diabético é uma condição importante que pode se desenvolver 

secundariamente a DAOP, a neuropatia periférica ou a combinação desses dois 

fatores23, outros fatores de risco também foram associados ao desenvolvimento de 

pé diabético, como: idade, sexo masculino, hipertensão, duração do diabetes e 

alteração na taxa de hemoglobina glicada (HbA1c)24.  

O pé diabético é caracterizado por uma combinação de alterações que 

acometem o membro inferior de pacientes diabéticos e que geralmente evoluem 

para o aparecimento de uma úlcera não cicatrizante, decorrente de alterações 

sensitiva e circulatória, que pode evoluir para a amputação do segmento. O risco de 

amputação de membros inferiores em pacientes diabéticos é de 10 a 15 vezes maior 

do que em pacientes não diabéticos7,8. As amputações além de terem relevância do 

ponto de vista clínico são importantes causadoras de efeitos negativos, sociais e 

psicológicos, na qualidade de vida dessa população e de seus familiares. 

Como dito anteriormente, o sobrepeso, a obesidade e a inatividade física 

aumentam o risco de desenvolvimento de DM como também de suas complicações. 

Pessoas com diabetes tipo 2 geralmente estão acima do peso, ou já são 

consideradas obesas25 e  a obesidade abdominal, em particular, representa um fator 

de risco tanto para o aparecimento da resistência a insulina e como do DM26.  

O grau de atividade física, a frequência e a intensidade de exercício realizada 

pela população podem influenciar a incidência do DM, em especial do DM tipo 2. 

Existem dados que comprovam o efeito do exercício na prevenção do diabetes tipo 2 

e na prevenção da progressão e do risco de doenças cardiovasculares em pacientes 

diabéticos27,28.  

 O exercício físico regular previne não só a mortalidade por doenças 

cardiovasculares, mas também a mortalidade por todas as causas, segundo uma 

meta análise realizada por Nocon e col29. Esses autores calcularam a prevenção da 

mortalidade cardiovascular em 35% (quando comparado o grupo de maior nível de 

atividade com o de menor nível de atividade) e uma redução de 33% na mortalidade 

por todas as causas. Em outro estudo semelhante de Siegel et al30, foi demonstrado 

que homens ativos com peso normal e sobrepeso tem menos risco de desenvolver 

diabetes que seus semelhantes inativos. 

Diante do exposto, fica claro que o conhecimento sobre a prevalência de 

DAOP e de alterações de sensibilidade na população de diabéticos tipo 2 é de 



 

grande importância para determinarmos o risco ao qual esses pacientes estão 

expostos e dessa forma, tornar possível a implementação de intervenções 

preventivas e terapêuticas para estes pacientes com o objetivo de atenuar a 

evolução dessas complicações e atenuar o impacto negativo na qualidade de vida e 

funcionalidade. 

 

1.3 Justificativa 

 

A carência de dados epidemiológicos sobre a população de pacientes 

diabéticos atendidos pelo Sistema Único de Saúde da cidade de Natal, dificulta a 

implementação de medidas educativas e do planejamento de estratégias de 

reabilitação. Através do conhecimento da presença de comorbidades relacionadas à 

DM, como a prevalência da DAOP e das alterações de sensibilidade, o profissional 

Fisioterapeuta poderá auxiliar na identificação precoce daqueles pacientes que 

estão mais susceptíveis ao desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares graves e susceptíveis ao desenvolvimento do pé diabético, 

possibilitando uma atenção mais adequada, com o objetivo de manter o status 

funcional e a qualidade de vida.  

 Por fim, o estudo contribuirá com a criação de estratégias que poderão ser 

incorporadas ao atendimento desses pacientes, com o objetivo de identificar e 

prevenir o desenvolvimento das complicações abordadas neste estudo. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo principal 

Determinar a prevalência de DAOP e as alterações de sensibilidade em 

pacientes diabéticos tipo 2 que não apresentam diagnóstico prévio dessas 

complicações e determinar o impacto da DAOP sobre a qualidade de vida, o nível de 

atividade física e a composição corporal desses pacientes. 

1.4.2. Objetivos secundários 

 A) Estabelecer a correlação entre os valores de ITB com os sumários de 

qualidade de vida, Escore total de atividade física e dados antropométricos e de 

composição corporal. 



 

B) Avaliar a associação entre as alterações de sensibilidade tátil e as demais 

sensibilidades estudadas, reflexo aquileu, variáveis antropométricas e valores de 

ITB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 



 

2.1 Desenho do estudo e cálculo amostral 

 

 O presente estudo se trata de um estudo transversal analítico-descritivo 

observacional. O cálculo amostral foi baseado na prevalência de doença arterial 

periférica na população de diabéticos, estimada entre 20% e 29% utilizando 

metodologia similar ao usado neste estudo (índice tornozelo-braço)5; precisão 

absoluta igual a 10 e nível de significância de 5%, resultando em uma tamanho 

amostral de 72 indivíduos segundo metodologia descrita por Lwanga e Lemeshow31. 

 

2.2 Sujeitos 

Os voluntários a este estudo foram pacientes com diagnóstico de diabetes 

melito tipo 2 que estavam em acompanhamento no ambulatório da endocrinologia 

do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) no período de setembro de 2010 à 

dezembro de 2011. Os pacientes foram convidados a participar do estudo e foram 

incluídos aqueles que deram seu consentimento por escrito, através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) como estabelecido pelo 

Comitê de Ética em pesquisa do HUOL-UFRN. O projeto foi aprovado pelo comitê de 

ética em pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes sob o número 421/10 

(Anexo 1). 

 Para inclusão, os pacientes deveriam apresentar: DM 2 diagnosticada pelo 

endocrinologista, não possuir o diagnóstico prévio de doença arterial obstrutiva 

periférica e/ou neuropatia periférica decorrentes do diabetes, registrados em 

prontuário; não poderiam apresentar amputação, não ter sido submetido à 

revascularização arterial nos leitos coronários ou periféricos; não apresentar doença 

cardíaca avançada como a insuficiência cardíaca crônica consequente de outra 

etiologia que não alterações decorrentes do diabetes e não ter diagnóstico de 

doenças neuromusculares ou outras doenças metabólicas que pudessem interferir 

na composição corporal ou grau de atividade física, determinado na avaliação física 

do paciente. Seriam excluídos do estudo pacientes que voluntariamente 

requeressem seu afastamento ou pacientes que apresentassem qualquer limitação 

ou contra-indicação para realização dos testes clínicos propostos no projeto. 

 

2.3 Procedimentos 



 

 

2.3.1 Avaliação clínica 

 Os pacientes foram encaminhados para avaliação clínica pelo médico 

responsável ou através da triagem realizada na sala de espera. A avaliação ocorreu 

nas dependências do ambulatório da endocrinologia do HUOL. 

 A ficha de avaliação clínica (Apêndice B) abrange dados que englobam desde 

a identificação do paciente, a história da doença, dados antropométricos (peso, 

altura, IMC, índice cintura-quadril), inspeção dos pés, avaliação do índice tornozelo-

braço, avaliação da sensibilidade pela escala NDS e monofilamento de Semmes-

Weinstein de 10g. Além da investigadora primária, responsável pelas avaliações 

clínicas, participaram do estudo outras três investigadoras, responsáveis pelas 

entrevistas para o preenchimento dos questionários SF-36 e Baecke. Em relação 

aos questionários, as perguntas seriam repetidas caso o paciente não entendesse 

diante da primeira leitura.  

 

2.3.1.1 Avaliação antropométrica 

A massa corporal e altura foram aferidos utilizando balança mecânica com 

estadiômetro acoplado (Welmy, Brazil). O índice de massa corporal (IMC) foi medido 

classificado segundo recomendações da OMS 32. A circunferência da cintura e do 

quadril e o índice cintura-quadril (ICQ) foram medidas segundo metodologia 

previamente descrita33;34. A circunferência de cintura foi medida no ponto médio 

entre a margem inferior de caixa torácica e margem superior da crista ilíaca, 

aproximadamente ao nível da cicatriz umbilical; a circunferência de quadril foi 

medida ao redor da porção mais larga da região glútea, aproximadamente ao nível 

do trocânter maior do fêmur33;34. 

 

2.3.1.2 Avaliação da composição corporal  

O cálculo do índice de massa corpórea (IMC) foi obtido pelo cálculo da razão 

do peso corporal (Kg) dividido sobre a altura (m) ao quadrado. Foram utilizados os 

valores de referência segundo recomendações da OMS32 e das diretrizes da 

sociedade brasileira de endocrinologia e metabologia35. 

 A composição corporal foi avaliada através da técnica de bioimpedância 

utilizando o analisador portátil de massa corporal InBody R20 (figura 1). O aparelho 

utiliza oito eletrodos, dois em cada pé e dois em cada mão e realiza medições de 



 

bioimpedância de forma segmentada e em duas frequências, 20 kHz e 100kHz, 

através de uma corrente aplicada de 250 microA. A Impedância corporal total foi 

então calculada pelo somatório dos valores da impedância segmentar. A 

composição corporal foi automaticamente calculada baseada nas equações de 

predição do fabricante do equipamento. A massa total de água (água corporal total -

ACT) é calculada usando cinco medidas de impedância segmentar. A massa 

muscular é estimada pelo total de água corporal assumindo que a hidratação da 

massa livre de gordura (MLG) é 73,2%. Massa de gordura (MG) é calculada pela 

subtração da MLG da massa corporal. A taxa metabólica basal (TMB) foi calculada 

usando uma equação de regressão baseada na MLG. 

Para o teste o sujeito permaneceu na posição ortostática por pelo menos 10 

minutos antes do início da mensuração e foi orientado a ir ao banheiro para o 

esvaziamento da bexiga urinária antes da realização do teste. Os sujeitos foram 

posicionados sobre os eletrodos para os pés, na superfície da balança digital e os 

demais eletrodos, acoplados a uma barra, foram segurados pelas mãos. Durante o 

teste, que tem duração de em média 40 segundos a 1 minuto, o indivíduo 

permaneceu na mesma postura (ereta), sem movimentos excessivos e sem 

conversar. O teste seria repetido caso houvesse falha na leitura. 

Os dados foram computados para o cálculo do peso corporal, massa de 

músculo esquelético, massa de gordura corporal, índice de massa corporal, 

percentual de gordura do corpo e taxa de metabolismo basal. Também foi estimada 

a distribuição de massa muscular e de gordura segmentar (tronco e membros). Os 

valores foram comparados com o IMC obtido através da razão do peso corporal (Kg) 

dividido sobre a altura (m) ao quadrado. 

 



 

Figura 1: Avaliação da composição corporal com o equipamento de Bioimpedância Inbody R20. 

2.3.1.3 Índice tornozelo-braquial (ITB)  

  O método utilizado para a medida do ITB foi o preconizado pela ACC/AHA9. 

A medida do ITB foi realizada apenas por um avaliador.Após repouso de 10 minutos, 

foi aferida na posição supina a pressão arterial de membro superior e de tornozelo 

utilizando esfigmomanômetro da marca WelchAllyn/Tycos®, modelo Durashock 

DS44, produzido na Alemanha com manguito adequado e doppler portátil da marca 

Microem®, modelo DV-10 de 10MHz (figura 2). Foi considerada para critério de 

cálculo a maior medida, entre duas medidas, de pressão sistólica obtida no 

segmento; quando houvesse uma diferença maior ou igual a 10% entre as duas 

medidas, uma terceira medida seria realizada. Para cálculo do ITB foram utilizadas 

como referência as artérias braquiais dos membros superiores, e a arterial tibial 

posterior e a artéria pediosa dos membros inferiores (sendo a medida aferida em 

ambas e o valor de pressão sistólica de tornozelo determinado pelo maior valor de 

pressão sistólica obtida entre estas)8;36. 

O índice tornozelo-braquial em cada membro foi calculado através da medida 

da maior pressão sistólica aferida no tornozelo dividida pela maior pressão sistólica 

aferida no membro superior37. Os valores adotados para classificação são os 

mesmos da ACC/AHA9, onde, valores normais de ITB estão na faixa de 0,91 – 1,29; 

0,41-0,90 DAOP leve a moderada e 0,00-0,40 DAOP severa. Valores maiores ou 

iguais a 1,40 denotam artérias não compressíveis e requerem avaliações 

complementares por outras técnicas sendo assim, não podem ser considerados 

conclusivos quanto à DAOP, embora demonstrem que haja alterações funcionais 

arteriais em membro inferior. 

 
                    Figura 2: Instrumentos utilizados para aferição do ITB. 

A parte de imagem com identificação de relação rId2 não foi encontrada no arquivo.



 

2.3.1.4 Avaliação da sensibilidade dos pés  

 A sensibilidade tátil e dolorosa plantar foi avaliada utilizando um dispositivo 

específico para avaliação de neuropatia periférica denominado Neuropen ® (Owen 

Munford, Oxford. U.K) (figura 3), o qual se constitui de duas partes. Em uma de suas 

extremidades encontra-se o monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 g, e na 

extremidade oposta encontra-se um objeto pontiagudo similar a uma agulha, 

denominado de Neurotip acoplado a uma mola pré-calibrada para exercer uma 

pressão de 40g na pele. A avaliação foi tomada nos seguintes pontos: no dorso do 

pé, entre o hálux e o 2° artelho; na face plantar, no 1º, 3º e 5º pododáctilos e na 

cabeça do 1º, 3º e 5º metatarsos, na face lateral e medial do arco plantar e na altura 

do calcâneo, esses pontos se referem aos dermátomos dos seguintes nervos: tibial 

posterior, fibular profundo, safeno e sural. Foi exercida uma pressão perpendicular à 

pele com força suficiente para causar o encurvamento do monofilamento por um 

período de 1 segundo, e em relação ao Neurotip, a pressão exercida atingia a marca 

que o próprio dispositivo indica (calibrada em 40g) garantindo a mesma pressão 

para todos os pacientes34. A resposta foi categorizada anormal, quando em qualquer 

topografia houve referência de insensibilidade ou imprecisão na resposta do 

paciente mediante três repetições do estímulo20;38. 

 
 

Figura 3: Avaliação da sensibilidade tátil e dolorosa com a Neuropen®.  A) Monofilamento de 

Semmes-Weinstein de 10g; B) Neurotip. 

A sensibilidade dolorosa também foi avaliada através do teste de 

discriminação da estimulação dolorosa utilizando um objeto pontiagudo e um objeto 

de ponta romba na borda ungueal do hálux de ambos os pés. Para tal usamos a 

agulha acessória do martelo de Buck; se o paciente sentia e discriminava o toque da 

agulha e da ponta romba a sensibilidade era considerada normal e recebeu a 

pontuação 0, caso não soubesse referir ou não discriminasse a pontuação seria 1. 

B A 



 

 A sensibilidade vibratória (figura 4) foi testada com o uso de um diapasão de 

frequência de 128Hz aplicado ao ápice do hálux de ambos os pés, se o paciente 

percebia a vibração, além do toque do diapasão, a sensibilidade vibratória foi 

considerada íntegra e receberia  pontuação 0, caso não conseguisse perceber a 

vibração do dispositivo a pontuação seria 1, correspondendo a sensibilidade 

vibratória anormal. Antes do teste, a vibração era imposta sobre outras 

protuberâncias ósseas como forma de orientar o paciente21,39.  

Além desses testes, o reflexo aquileu (figura 4) foi testado com o auxílio do 

martelo de Buck; para um reflexo presente e normal a pontuação seria 0, e para 

ausência de reflexo a pontuação seria 1. Os testes citados acima foram todos 

realizados com o paciente em decúbito dorsal21,39.  

 

 
                             Figura 4: Avaliação do reflexo aquileu. 

 

2.3.2 Avaliação da Qualidade de vida  

 A avaliação da qualidade de vida foi realizada através do questionário geral 

de avaliação de qualidade de vida relacionada com a saúde SF-36 (Medical 

Outcomes Short Form 36) (Anexo 2) aplicado por entrevista. Este é um questionário 

genérico que foi amplamente utilizado para avaliar a qualidade de vida em diferentes 

doenças assim como na população saudável de maneira geral. Foi utilizada a versão 

traduzida e adaptada ao português para a população brasileira por Ciconelli40;41, com 

suas propriedades psicométricas testadas e aprovadas. O questionário avalia oito 

domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Cada domínio é 

avaliado em uma escala de 1 a 100, com o maior valor correspondendo a melhor 

qualidade de vida relacionada à saúde.  



 

 Para melhor análise e interpretação e pela dificuldade de comparação entre 

grupos devido à dispersão dos dados nos extremos das escalas de pontuação os 

escores estão expressos de forma normalizada, através de desvios padrões da 

média da população americana (Z escore, média de 50 e desvio padrão de 10). 

Sendo assim, os valores abaixo de 50 podem ser classificados como estado de 

saúde abaixo da média. Os valores normatizados foram calculados usando os dados 

da pesquisa nacional da população do EUA de 1998 Estado Nacional de saúde 

“National Survey of Functional Health Status (NSFHS)” e a partir de algoritmos 

baseados em pontuação normalizada “Norm-based scoring (NBS)” para os oitos 

domínios42. Para esta conversão foi utilizado a ferramenta de cálculo disponível sem 

custos em www.sf-36.org43;44. 

 

2.3.3 Avaliação do nível de atividade física  

 Para a avaliação do nível de atividade física utilizamos o questionário de 

atividade física habitual de Baecke (Anexo 3), tal questionário, que é validado no 

Brasil, consiste num inquérito recordatório do gasto energético nos últimos doze 

meses, caracterizado por ser autoaplicável e de fácil compreensão45. O questionário 

foi aplicado por entrevista. O instrumento é constituído de 08 questões que abordam 

as magnitudes da Atividade Física no Lazer (AFL) e Atividade Física no Lazer e 

Locomoção (ALL), as quais são distribuídas em escores e o Escore Total (ET) 

correspondente à soma do AFL e ALL. O cálculo dos Escores seguiu metodologia 

que está inclusa no anexo, referente ao questionário. As questões referentes à 

prática de exercícios são direcionadas a duas modalidades, cuja intensidade em 

METS (razão entre a taxa metabólica de trabalho e a taxa metabólica de repouso 

padrão) é especificada conforme o compêndio de atividades físicas de Ainsworth46. 

 

2.4 Análise estatística 

Para a análise descritiva, os dados serão apresentados como frequências, 

médias e desvios padrão.  

Os resultados estão expressos em média e desvio padrão. Os pacientes 

foram divididos segundo os valores do ITB em dois grupos: Grupo Normal, para 

valores normais de ITB e grupo DAOP para valores de ITB≤ 0,90. Voluntários 

apresentando valores de ITB > 1,40 não foram incluídos nos grupos para 

comparação das variáveis nem nos cálculos do coeficiente de correlação, pois esses 



 

valores de ITB não são conclusivos para diagnóstico de DAOP requerendo 

avaliações complementares por outras técnicas para a identificação ou exclusão de 

DAOP. 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. O 

teste de Mann-Whitney foi adotado para comparação das variáveis entre os grupos 

Normal e DAOP. Para o teste de correlação dos dados de ITB foi realizado o cálculo 

do coeficiente de correlação de Spearman. Para os testes de correlação envolvendo 

o ITB, foi considerado o menor valor numérico do ITB mensurado no indivíduo. 

Valores de p < 0,05 e intervalo de confiança de 95% foram adotados como critério 

para significância estatística. Os softwares utilizados para os cálculos estatísticos 

foram o Graphpad Prism 4.0 para Windows e SPSS 17.0.  

Quanto aos dados de sensibilidade, os resultados estão expressos como 

frequências, média e desvio padrão. A normalidade dos dados foi verificada pelo 

teste de Kolmogorov-Sminorv. Os testes t student ou Mann-Whitney foram utilizados 

para comparação de médias das diferenças entre grupos divididos por gênero, 

quando apropriados. 

Para verificar associação entre sensibilidade tátil (variável dependente) e as 

demais variáveis de sensibilidade, reflexo aquileu e ITB, foi utilizado o teste de 

associação qui-quadrado (qui2).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

 Os resultados e discussão serão descritos e apresentados sob a forma de 

artigos. Os artigos produzidos serão submetidos às revistas: Journal of Diabetes and 

Its Complications e Arquivos Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. As normas 

das revistas encontram-se na seção Anexos (Anexos 4 e 5). 
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RESUMO 

 

OBJETIVOS: Avaliar a prevalência e o impacto da DAOP sobre a qualidade de vida, 

nível de atividade física e composição corporal em pacientes com diabetes melito 

(DM) tipo 2 (DM2), sem diagnóstico prévio de DAOP. MÉTODOS: 73 pacientes DM2 

sem grandes complicações. A presença de DAOP foi avaliada pelo índice tornozelo-

braquial, a qualidade de vida foi avaliada pelo questionário SF-36, a atividade física 

avaliada pelo questionário modificado de Baecke e a composição corporal por 

bioimpedância elétrica segmentar multifrequencial. RESULTADOS: A prevalência de 

DAOP foi igual à 13,7% de grau predominantemente leve. O ITB correlacionou-se 

inversamente com a idade (ρ=-0.26, p=0,03), duração do DM referida (ρ=-0.28, 

p=0,02) e pressão arterial sistólica e diastólica (ρ=-0.33, p=0,007 e ρ=-0.28, p=0,02; 

respectivamente). O valor do sumário de saúde física (SSF) do questionário SF-36 

estava abaixo do valor de normalidade, no entanto, não foi identificado impacto 

negativo da DAOP, de magnitude leve, sobre o SSF (ITB normal 42.9±11.2 vs. ITB 

DAOP 38.12±11.07) ou grau de atividade física. A composição corporal demonstrou 

excesso de gordura corporal, com predomínio de gordura central especialmente em 

mulheres, porém, sem diferença entre grupos.  

CONCLUSÕES: A prevalência de DAOP em pacientes DM2, sem diagnóstico prévio 

de DAOP foi de 13,7%, sendo predominantemente de grau leve e assintomática e 

ainda não causando repercussões significativas sobre a qualidade de vida, grau de 

atividade física e composição corporal. 

 

Palavras chaves: Palavras chaves: Doença Arterial Obstrutiva Periférica, Diabetes 

Melito, Complicações do Diabetes, Qualidade de Vida, Composição Corporal. 

Keywords: Peripheral Artery Disease, Diabetes Mellitus, Diabetes Complications, 

Quality of Life, Body Composition.  

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) acomete com mais frequência 

idosos e aumenta em prevalência com a idade em ambos os gêneros (Fowkes et 

al.,1991; Hirsch & Criqui, 2001; Meijei et al., 2008). A prevalência na população geral 

varia de 4% a 10%, podendo ser maior do que 20% em pacientes acima de 70 anos 

(Nogren et al., 2008), no entanto, a percentagem de indivíduos sintomáticos com 

claudicação intermitente é baixa (Fowkes et al.,1991; Hirsch & Criqui, 2001; Meijei et 

al., 2008). No Brasil, existem poucos estudos epidemiológicos sobre DAOP. Um 

estudo multicêntrico realizado por Makdisse e cols (2008), demonstrou prevalência 

de DAOP em 10,5% na população geral, sendo apenas 9% dos pacientes 

claudicantes. O método de escolha para o diagnóstico de DAOP nos estudos 

epidemiológicos tem sido o índice tornozelo-braquial (ITB), um método não-invasivo 

que apresenta alta sensibilidade e especificidade (Bernstein & Fronek, 1982). 

Fatores de risco como o Diabetes Melito (DM), a hipertensão arterial 

sistêmica, a hipercolesterolemia, história de tabagismo e possivelmente, o aumento 

da proteína C-reativa, hiperhomocisteinemia, síndrome metabólica e inatividade 

física contribuem para o desenvolvimento de DAOP (Hirsch et al.,2006; Nogren et 

al,.2007).  

A associação entre DAOP e DM é frequente (Beks et al.,1995; Marso & Hiatt, 

2006) embora a prevalência de DAOP no diabético não seja tão precisamente 

determinada como na população geral. A DAOP é o maior fator de risco para 

amputações de membros inferiores (Leibson et al., 2004; Criqui et al., 2008; Meves 

et al.,2010)  e pacientes com DAOP e diabetes tem maior risco de amputação do 

que pacientes acometidos por DAOP e não diabéticos (Jude et al., 2001). Os 

pacientes com DM formam um grupo de alto risco para o desenvolvimento de DAOP 

sendo a identificação precoce desta doença uma estratégia clínica potencial para 

reduzir a morbidade e mortalidade nesta população (Marso & Hiatt, 2006; Jude et 

al.,2001). 

 Ambas as doenças, o DM e a DAOP tem importantes impactos na qualidade 

de vida dos pacientes (Wandell & Tovi, 2000; Breek et al., 2002; Oka & Sanders, 

2005; Long et al., 2004; Izquierdo-Porrera et al., 2005). A severidade dos sintomas 

de DAOP está associada com piores índices de qualidade de vida (Breek et al., 

2002). 



 

Entretanto, existe carência de dados epidemiológicos sobre a prevalência de 

DAOP na população brasileira, sobretudo em pacientes diabéticos. Além disso, o 

impacto da DAOP sobre a qualidade de vida, nível de atividade física e composição 

corporal em pacientes diabéticos sem diagnóstico prévio de DAOP não é conhecida. 

O objetivo do estudo foi determinar a prevalência de DAOP e o avaliar o impacto da 

DAOP sobre a qualidade de vida, nível de atividade física e composição corporal em 

uma amostra de pacientes diabéticos atendidos pelo sistema público de saúde 

brasileiro, sem diagnóstico prévio de DAOP. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Sujeitos 

Participaram do estudo 73 voluntários com diagnóstico de diabetes melito tipo 

2 (DM2), que encontravam-se em acompanhamento e tratamento do DM no serviço 

de endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (UFRN) na cidade de 

Natal, Brasil. Todos os pacientes eram atendidos pelo sistema público de saúde 

brasileira (SUS-sistema único de saúde). Para serem incluídos no estudo os 

indivíduos deveriam ter diagnóstico de DM2 e não possuírem diagnóstico prévio de: 

DAOP; doença cardíaca avançada como a insuficiência cardíaca crônica; doença 

neuromuscular; doença reumática ou metabólica (exceto o DM), que pudessem 

influenciar na avaliação da capacidade de exercício determinada durante a avaliação 

clínica. Indivíduos com amputação prévia ou aqueles submetidos a cirurgias de 

revascularização de leitos coronarianos ou periféricos não foram incluídos no 

estudo. 

Os pacientes foram convidados a participar do estudo e foram incluídos 

aqueles que deram seu consentimento por escrito, através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como estabelecido pelo Comitê de Ética 

em pesquisa do HUOL-UFRN (aprovação n. 421/10) e segundo a legislação 

brasileira (res. 196/96). Os voluntários foram submetidos à avaliação antropométrica, 

avalição da composição corporal e avaliação clínica incluindo a determinação do 

índice tornozelo-braquial. A qualidade de vida e o grau de atividade física foram 

avaliados por questionários traduzidos e validados.  

 



 

Avaliação antropométrica 

 O peso corporal e altura foram aferidos utilizando balança mecânica com 

estadiômetro acoplado (Welmy, Brazil). O índice de massa corporal (IMC) foi 

classificado segundo recomendações da OMS (2000). A circunferência da cintura e 

do quadril e o índice cintura-quadril (ICQ) foram medidas segundo metodologia 

previamente descrita (OMS, 2008; Clinical guidelines on the identification, evaluation 

and treatment of overweight and obesity in adults:executive sumary, 1998) . 

 

Avaliação da composição corporal 

A composição corporal foi avaliada pelo método de bioimpedância segmentar 

multifrequêncial direta como descrito previamente (Malavotti et al.,2003; Demura, 

Sato & Kitabayashi, 2004). O dispositivo utilizado foi o analisador corporal portátil 

Inbody R20 (Biospace, Coréia do Sul) com oito eletrodos, dois em cada pé e dois em 

cada mão, que avaliou a impedância elétrica segmentar usando uma corrente de 

250µA nas frequências de 20 kHz e 100 kHz. A composição corporal foi 

automaticamente calculada baseada nas equações de predição do fabricante, sendo 

a massa total de água (água corporal total -ACT) calculada usando cinco medidas 

de impedância segmentar. A massa muscular foi estimada pela água corporal total 

assumindo que a hidratação da massa livre de gordura (MLG) é 73,2%. A massa de 

gordura (MG) foi calculada pela subtração da MLG da massa corporal. A taxa 

metabólica basal (TMB) foi calculada usando equação de regressão baseada na 

MLG. O índice de massa de gordura corporal (IMGC) foi calculado segundo equação 

proposta por Kyle et al (2003) dividindo-se a massa de gordura corporal pelo 

quadrado da altura em metros. 

 

Avaliação do Índice tornozelo-braquial (ITB) 

O índice tornozelo-braquial (ITB) foi medido por um único examinador 

treinado utilizando esfigmomanômetro (Durashock DS44, WelchAllyn/Tycos®) com 

manguito adequado para circunferência do membro e doppler portátil de 10MHz 

(DV-10, Microem). 

O ITB foi determinado para cada membro inferior através da razão entre a 

maior pressão arterial sistólica obtida no tornozelo (artérias tibial posterior e pediosa) 

e a maior pressão arterial sistólica obtida nos braços (artéria braquial) (Hirsch et al., 

2006; Nogren et al.,2007). Foram realizadas duas medidas e se houvesse diferença 



 

maior que 10% entre elas, uma terceira medida era realizada. A metodologia do 

teste e a classificação do ITB foram baseadas nas recomendações do Colégio 

Americano de Cardiologia/Associação Americana do Coração (ACC/AHA) (Hirsch et 

al., 2006; Rooke et al.,2011).Valores do ITB entre 0,91 a 1,39 foram considerados 

normais. Valores iguais ou menores a 0,90 foram considerados compatíveis com 

DAOP e valores acima de 1,40 foram considerados anormais, porém inconclusivos 

para DAOP, denotando artérias não compressíveis o que requer avaliações 

complementares por outras técnicas para a identificação ou exclusão de DAOP 

(Hirsch et al., 2006; Nogren et al.,2007). 

 

Avaliação da qualidade de vida 

A avaliação da qualidade de vida foi realizada usando o questionário geral de 

avaliação de qualidade de vida relacionada com a saúde SF-36 (Medical Outcomes 

Short Form 36) traduzido e adaptado ao português para a população brasileira 

(Campolina & Ciconelli, 2008; Ciconelli, 1997). Embora o questionário seja 

autoaplicável ele foi aplicado na forma de entrevista. 

Para melhor análise e interpretação os escores foram normalizados utilizando 

desvios padrões da média da população geral (Z escore, média de 50 e desvio 

padrão de 10). Os valores normatizados foram calculados usando os dados da 

pesquisa nacional da população dos EUA de 1998 (SF-36v2™ Health Survey 1998 

U.S. general population norms) e a partir de algoritmos baseados em pontuação 

normalizadapara os oitos domínios do questionário, disponível sem custo no site 

www.sf-36.org (Norm base score calculator, 2012). O resultado foi expresso em dois 

sumários, o Sumário de Saúde Física (SFF) e o Sumário de Saúde Mental (SSM). 

 

Avaliação do grau de atividade física 

O nível de atividade física foi avaliado pelo questionário modificado de 

atividade física habitual de Baecke traduzido e validado para a língua portuguesa 

(Florindo & Latorre,2003). Este consiste em um inquérito recordatório do gasto 

energético nos últimos doze meses. O questionário embora seja autoaplicável foi 

aplicado na forma de entrevista. 

 

Análise estatística 



 

Os resultados estão expressos em média e desvio padrão. Os pacientes 

foram divididos segundo os valores do ITB em dois grupos: grupo ITB normal, para 

valores normais de ITB e grupo ITB DAOP para valores de ITB≤ 0,90. Voluntários 

apresentando valores de ITB > 1,40 não foram incluídos nos grupos para 

comparação das variáveis nem nos cálculos do coeficiente de correlação, pois esses 

valores de ITB não são conclusivos para diagnóstico de DAOP requerendo 

avaliações complementares por outras técnicas para a identificação ou exclusão de 

doença (Hirsch et al., 2006; Nogren et al.,2007). 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. O 

teste de Mann-Whitney foi adotado para comparação das variáveis entre os grupos. 

Para o teste de correlação dos dados foi realizado o cálculo do coeficiente de 

correlação de Spearman. Para os testes de correlação envolvendo o ITB, foi 

considerado o menor valor numérico do ITB mensurado no indivíduo. Valores de P < 

0,05 foram adotados como critério para significância estatística. Os softwares 

utilizados para os cálculos estatísticos foram o Graphpad Prism 4.0 para Windows e 

Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 17.0.  

 

RESULTADOS 

Um total de 73 pacientes foram incluídos no estudo sendo destes, 51 

mulheres (69,8%) e 22 homens (30,2%). Os dados que descrevem as características 

gerais da população e dos grupos de pacientes com ITB normal e ITB DAOP estão 

apresentados na tabela 01. Nenhuma diferença estatística foi encontrado na 

comparação das variáveis entre os grupos exceto uma tendência para maiores 

valores de pressão arterial sistólica no grupo ITB DAOP. 

Os resultados demostraram que 23,2% (17/73) dos pacientes avaliados 

apresentaram valores anormais de ITB, sendo a prevalência de pacientes com ITB 

compatíveis com o diagnóstico de DAOP igual a 13,7% (10/73). Sete pacientes 

apresentaram valores de ITB >1,40 (9,6%). 

As médias e desvio padrão dos valores de ITB nos grupos ITB normal e ITB 

DAOP foram de 1,10 ± 0,08 e 0,93 ± 0,17 para o lado direito e de 1,08 ± 0,08 e 0,83 

± 0,13 para o lado esquerdo; respectivamente. A média e desvio padrão do menor 

valor de ITB encontrado nos indivíduos com DAOP foi de 0,83 ± 0,12. 



 

Os valores das médias e desvio padrão para os sumários de Saúde Física 

(SSF) e Saúde Mental (SSM) do questionário de qualidade de vida e para os valores 

do Escore Total (ET) do questionário modificado de atividade físico de Baecke estão 

descritos na tabela 2. Não houve diferença estatística estre os grupos na 

comparação destas variáveis, contudo, a população de pacientes diabéticos 

avaliada apresentou escores abaixo dos valores de normalidade para o sumário de 

saúde física (valores médios abaixo de 50). 

Os dados antropométricos para as circunferências da cintura e quadril, para o 

ICQ e os dados da composição corporal em homens e mulheres estão apresentados 

na tabela 3. Os valores estão representados divididos por gênero uma vez que os 

pontos de corte de normalidade das variáveis são diferentes para homens e 

mulheres. Os dados de dois pacientes do sexo masculino não estão incluídos na 

análise da bioimpedância, por problemas técnicos impossibilitando a aquisição dos 

dados no exato momento da avalição clínica. 

A figura 1 representa os resultados do teste de correlação de Spearman entre 

o ITB e as variáveis: idade, duração do DM (tempo em anos desde a data de 

diagnóstico referida pelo paciente), PAS, PAD. Houve correlação significativa entre 

as variáveis citadas e ITB, sendo que, para todas estas variáveis o coeficiente de 

correlação foi negativo. Outras variáveis testadas não demonstraram correlação 

significativa (ITB x SSF, p=0,30 e rhô=-0,13; ITB x SSM, p=0,47, rhô=-0,09; ITB x 

ET, p=0,72 e rhô=0,04; ITB x IMC, p=0,50 e rhô=0,08). 

A tabela 04 apresentam os resultados para o teste de correlação de 

Spearman entre ITB, SSF e SSM e as variáveis antropométricas e de composição 

corporal em homens e mulheres. Os dados mais consistentes do teste de correlação 

foram para as variáveis ICQ e SSF, sendo esta correlação significativa para 

mulheres (p=0,03) e limítrofe para homens (p=0,05). 

 

DISCUSSÃO 

Estudos que avaliam a prevalência e o impacto da DAOP em pacientes 

diabéticos são escassos na população brasileira. Até onde sabemos, este é o 

primeiro estudo que avaliou a prevalência de DAOP em pacientes diabéticos tipo 2, 

sem diagnóstico prévio de DAOP, atendidos pelo sistema público de saúde na 

região nordeste brasileira. A prevalência de DAOP nesta população estudada, 



 

baseada no ITB menor ou igual a 0,9 foi de 13,7%. Os valores de ITB 

correlacionaram-se inversamente com a idade, tempo de diagnóstico referido e com 

a pressão arterial. A classificação predominante da doença foi de grau leve, e 

embora a população geral tenha apresentado piores índices no sumário de saúde 

física do questionário de saúde geral, a presença de DAOP, nessa magnitude, ainda 

não se refletiu em alterações significativas na qualidade de vida, na composição 

corporal ou no grau de atividade física. 

A prevalência de DAOP de membros inferiores na população geral tem sido 

determinada por uma série de investigações epidemiológicas que tem usado a 

claudicação intermitente ou o ITB anormal como critério diagnóstico (Meijer et al., 

1998; Makdisse et al.,2008; Beks et al.,1995; Fowkes et al., 1991) . Estudos 

epidemiológicos importantes como o estudo Rotterdam realizados por Meijer et al 

(2008), demonstraram prevalência de DAOP na população idosa de ambos os sexos 

igual à 19,1%. O estudo Edinburgh Artery Study realizado por Fowkes et al. 32 (1991) 

descreveram prevalência similar para a população geral acima de 55 anos, porém, a 

prevalência de claudicação intermitente foi de apenas 4,5%. A prevalência na 

população geral brasileira descrita por Makdisse et al (2008) foi de 10,5% de um 

total de 1159 participantes nas cinco regiões brasileiras. Na região nordeste 

brasileira, a mesma área geográfica do presente estudo, a prevalência foi igual à 

14,9%. 

Em um estudo com pacientes diabéticos, Escobar et al (2011), avaliou 

pacientes DM2 com idade ≥ 70 anos (n=1462) na população espanhola e encontrou 

alta prevalência de DAOP, correspondendo a 63,25%. Em outro estudo de 

prevalência na população diabética do tipo 2 realizado por Yu et al (2011) em um 

Hospital Universitário da Coréia do Sul, a prevalência de DAOP foi de apenas 3,2%, 

denotando uma provável influência étnica na prevalência de DAOP. No entanto, este 

estudo incluiu população mais jovem (a partir de 30 anos) e se considerado os 

indivíduos com mais de 70 anos, a prevalência no sexo masculino foi maior que 

12%.  

O presente estudo encontrou prevalência de 13,9% de DAOP na população 

de pacientes DM2 estudada, um pouco maior do que os dados de prevalência 

disponíveis para a população geral brasileira (Makdisse et al., 2008). É importante 

observar que, embora um questionário validado de sintomas de claudicação não 

tenha sido adotado no estudo, os pacientes não relataram claudicação mesmo tendo 



 

sido especificamente questionados. Além disso, a população incluída no estudo foi 

composta de voluntários sem complicações ou diagnóstico prévio de DAOP. Os 

resultados do presente estudo são compatíveis com os valores encontrados no 

estudo Hoorn (Beks et al., 1995), onde a prevalência foi de aproximadamente 15%-

20% em pacientes considerados diabéticos segundo os critérios daquele estudo e 

são maiores do que os valores encontrados na população geral para a faixa etária 

predominante deste estudo (40-60 anos) (Meijer et al, 1998). 

 Assim como observado em estudos prévios (Meijer et al., 1998; Makdisse et 

al.,2008; Escobar et al.,2011; Criqui et al.,1992) e também no presente estudo, a 

idade avançada correlacionou-se com o aumento da prevalência de DAOP. 

Correlações significativas puderam ser observadas entre o índice tornozelo-braquial 

e a idade, duração do DM desde o diagnóstico referida pelo paciente, e valores de 

pressão arterial, corroborando com os achados de Yu et al (2011). 

 No presente estudo, os pacientes diabéticos apresentam diminuição do 

escore do sumário de saúde física do questionário geral de saúde quando 

comparados à população geral pelo escore normalizado. No entanto, a presença de 

DAOP não alterou significativamente os valores dos sumários de saúde física ou 

mental. Da mesma forma, não foi observado correlação entre os valores de ITB e 

SSF ou SSM.  Uma provável explicação deve-se ao fato de que os voluntários deste 

estudo apresentaram, predominantemente, DAOP leve (com distribuição dos valores 

anormais de ITB entre 0,8–0,9) e por serem assintomáticos para claudicação 

intermitente, portanto, sem limitações funcionais decorrentes da doença que 

pudessem interferir diretamente na qualidade de vida. De fato, Long et al (2004) 

também avaliando a qualidade de vida em pacientes com DAOP sintomáticos e não 

sintomáticos, encontraram valores semelhantes aos apresentados aqui para a 

correlação entre SSF e ITB (r=0,25). Os autores concluíram que a severidade dos 

sintomas determina menores valores no questionário de qualidade de vida 

relacionada à saúde. 

A atividade física avaliada pelo questionário modificado de Baecke não foi 

diferente entre pacientes com ITB normal e ITB DAOP. Também não houve 

correlação significativa entre os valores de ITB e o ET do questionário de Baecke. 

Embora o questionário de atividade física modificado de Baecke tenha as vantagens 

de ser de fácil aplicação e recordatório de um período de 12 meses este instrumento 

pode não ter especificidade para detectar alterações decorrentes da DAOP, da 



 

magnitude encontrada neste estudo, sobre o grau de atividade física dos pacientes 

com DM2. É possível também que estas alterações ainda não se manifestem nos 

pacientes com ITB reduzido avaliados neste estudo, uma vez que estes apresentam 

valores do índice próximo ao ponto de corte para a normalidade. No entanto, 

observa-se que a população de pacientes diabéticos apresenta valores compatíveis 

com baixo grau de atividade física baseado nos achados do estudo de Hertogh et al 

(2008), onde os resultados do questionário de Baecke foram comparados à energia 

total expendida, medida pelo método da água duplamente marcada. 

 A avaliação da composição corporal da população incluída neste estudo 

mostrou que os valores de massa de gordura corporal, porcentagem de gordura 

corporal e índice de massa de gordura corporal encontram-se acima dos valores de 

normalidade preditos por Kyle et al. (2003), que também utilizou o método de 

bioimpedância elétrica, no entanto, não houve impacto identificável da DAOP sobre 

os valores das variáveis de composição corporal estudadas em ambos os gêneros 

exceto a PGC em homens. Contudo, deve-se levar em consideração que o poder 

estatístico para comparação entre grupos fica comprometido pelo baixo número de 

indivíduos no grupo ITB DAOP. Esta é uma limitação do estudo por ter utilizado uma 

amostra de conveniência e pelos pacientes não terem sido selecionados baseados 

na DAOP mas sim, identificados em uma população de pacientes DM2. Além disso, 

a comparação entre grupos dos valores de composição corporal requer que esta 

seja feita levando em consideração o gênero já que os valores de normalidades são 

diferentes para homens e mulheres. 

 Quanto aos valores de PGC da população diabética avaliada neste estudo, 

95,8% das mulheres na faixa etária predominante neste estudo (40-59 anos) estão 

acima dos valores de normalidade segundo os valores preditos por Kyle et al (2003) 

(embora sejam para população caucasiana). O mesmo é válido para os homens na 

mesma faixa etária onde 77,8% (7/9) encontram-se acima dos valores de 

normalidade. Valores similares também são encontrados para a faixa etária maior de 

60 anos. Além disso, há predomínio de gordura central na população estudada, 

especialmente em mulheres, aumentando o risco cardíaco quando se consideram os 

valores de referência para a circunferência abdominal (OMS, 2008; Clinical 

guidelines on the identification, evaluation and treatment of overweight and obesity in 

adults:executive sumary, 1998). Neste caso, 74% das mulheres e 14,3% dos 

homens podem ser classificadas no estrato de alto risco cardiovascular baseado na 



 

circunferência da cintura maior que 88 cm e 102 cm; respectivamente. As médias do 

índice cintura-quadril também estão acima dos pontos de corte sugeridos pela OMS 

(2008); sendo 0,91 ± 0,08 em mulheres (ponto de corte ≥ 0,85) e 0,93 ± 0,06 em 

homens (ponto de corte ≥ 0,90). A variável antropométrica mais consistente que se 

correlacionou com o sumário de saúde física foi o índice cintura-quadril, sugerindo 

que pacientes com maior concentração de gordura central tem piores índices de 

saúde física. 

 As observações acima são importantes, no entanto, um estudo mais 

abrangente em pacientes DM2 com DAOP sintomática poderia esclarecer se a 

DAOP pode impactar negativamente as variáveis de composição corporal. 

 

CONCLUSÕES 

Este estudo determinou a prevalência de DAOP, baseada nos valores do 

índice tornozelo-braço, em 13,7% da população estudada, exclusivamente de 

pacientes com diagnóstico de DM2 e sem diagnóstico prévio de DAOP. Nestes 

pacientes, a DAOP de grau predominantemente leve ainda não causou impacto 

significativo na qualidade de vida, grau de atividade física e composição corporal. O 

estudo reforça a importância da avaliação de rotina de DAOP pelo ITB em pacientes 

diabéticos uma vez que a não existência de sintomas ou limitações funcionais 

dificulta o diagnóstico clínico e a presença de DAOP aumenta o risco de ocorrência 

de doença isquêmica cardíaca e cerebrovascular. 
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LEGENDAS DAS FIGURAS 

Figura 1. Correlação dos valores do ITB com dados clínicos e com o sumário de 

saúde física. A) Correlação do ITB e idade; B) Correlação do ITB e duração do DM; 

C) Correlação do ITB e da pressão arterial sistólica (PAD); D) Correlação do ITB e 

da pressão arterial diastólica (PAD). A linha pontilhada no eixo mostrando valores de 



 

ITB representa o ponto de corte dos valores de normalidade. A linha pontilhada 

dentro do gráfico representa a regressão linear para os valores apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Dados clínicos da população geral estudada e dos grupos. 

 
Todos 
(N=73) 

ITB normal 
(N=56) 

ITB DAOP 
(N= 10) 

Valor 
de p 

Idade (anos) 55,7 ± 11,2 54,2 ± 11,0 59,0 ± 11,6 0,09 

Peso (Kg) 69,6 ± 13,8 69,7 ± 14,6 70,9 ± 13,5 0,70 

Altura (cm) 155,6 ± 8,1 155,6 ± 8,35 154,4 ± 6,5 0,98 

IMC (Kg/m2) 28,6 ± 5,4 28,8 ± 5,8 28,8 ± 5,1 0,86 

PAS (mmHg) 133,9 ± 16,9 131,6 ± 16,4 142,0 ± 16,9 0,05 

PAD (mmHg) 81,8 ± 9,2 81,1 ± 8,9 86,0 ± 11,7 0,23 

FCR (bpm) 75,1 ± 10,8 75,2 ± 10,4 74,8 ± 11,6 0,96 

Duração do 
DM (anos) 8,0 ± 7,4 7,5 ± 6,6 8,3 ± 8,1 0,81 

HAS (%) 60,3 59,0 50,0 --- 

Tabagismo (%) 24,6 26,7 10,0 --- 

Insulinoterapia 
(%) 50,7 50 40 --- 

 

IMC- Índice de massa corporal; PAS- Pressão arterial sistólica; PAD- Pressão arterial diastólica; FCR- Frequência cardíaca de repouso; HAS- 
Hipertensão arterial sistêmica. O valor de p indica a comparação entre os grupos ITB normal e ITB DAOP. Como descrito em resultados, 
pacientes com ITB > 1,40 não foram alocados nos grupos para comparação das variáveis entre grupos. 

 

Tabela 2: Escores dos sumários de Saúde Física e Saúde Mental do questionário SF-36 e do escore total do questionário modificado de atividade 
física de Baecke 

 Todos 
(N=73) 

ITB normal 
(N=56) 

ITB DAOP 
(N= 10) 

Valor de p 

SSF 42,0 ± 10,9 42,9 ± 11,2 38,1 ± 11,1 0,21 

SSM 48,9 ± 13,2 48,5 ± 13,3 53,4 ± 11 0,26 

ET 5,1 ± 1,0 5,1 ± 0,9 5,0  ± 1,5 0,69 

SSF- Sumário de Saúde Física; SSM- Sumário de Saúde Mental; ET- Escore Total do questionário de Baecke. O valor de p indica a comparação 
entre os grupos ITB normal e ITB DAOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 03. Dados antropométricos e de composição corporal da população geral do estudo e dos grupos. 

  Todos 
(♀ 50 / ♂ 21) 

ITB normal 
(♀ 44 / ♂ 15) 

ITB DAOP 
(♀ 6 / ♂ 3) 

Valor de p 

ACT (kg) ♀ 
♂ 

29.09 ± 3.87 
36.99 ± 4.53 

28.96 ± 3.86 
37.45 ± 5.16 

30.32 ± 4.92 
34.57 ± 1.96 

0.30 
0.37 

MLG (Kg) ♀ 
♂ 

31.45 ± 10.53 
50.15 ± 6.21 

39.27 ± 5.15 
50.80 ± 7.06 

41.10 ± 6.59 
46.80 ± 2.72 

0.30 
0.41 

MG (kg) ♀ 
♂ 

37.60 ± 7.21 
21.11 ± 11.09 

29.50 ± 10.41 
21.07 ± 12.27 

30.87 ± 11.97 
25.50 ± 2.42 

0.92 
0.12 

PGC (%) ♀ 
♂ 

41.60 ± 6.84 
28.33 ± 8.09 

41.93 ± 6.96 
27.85 ± 7.84 

41.88 ± 7.23 
35.23 ± 1.85 

1.00 
0.04* 

MME (Kg) ♀ 
♂ 

21.27 ± 3.15 
27.73 ± 3.85 

21.17 ± 3.11 
28.17 ± 4.40 

22.28 ± 4.19 
25.70 ± 1.70 

0.31 
0.41 

TMB (Kcal) ♀ 
♂ 

1255 ± 142.1 
1404 ± 191.5 

1242 ± 147.4 
1442 ± 192.5 

1310 ± 100.8 
1328 ± 165.2 

0.11 
0.34 

IMC (Kg/m2) ♀ 
♂ 

29.85 ± 5.73 
26.27 ± 4.40 

29.71 ± 5.83 
26.23 ± 4.91 

31.45 ± 6.59 
28.40 ± 2.31 

0.60 
0.29 

IMGC (Kg/m2) ♀ 
♂ 

12.83 ± 4.51 
7.73 ± 3.63 

12.81 ± 4.66 
7.62 ± 3.91 

13.50 ± 4.91 
10.3 ± 1.24 

0.69 
0.07 

Cab (cm) ♀ 
♂ 

95.20 ± 11.26 
93.57 ± 10.95 

95.20 ± 11.43 
92.73 ± 12.06 

96 ± 9.01 
100.3 ± 2.52 

0.83 
0.09 

Cqua (cm) ♀ 
♂ 

104.1 ± 11.43 
99.52 ± 7.41 

104.1 ± 11.88 
99.67 ± 7.77 

103.2 ± 11.60 
105.0 ± 3.61 

0.65 
0.21 

ICQ 
 

♀ 
♂ 

0.91 ± 0.08 
0.93 ± 0.06 

0.91 ± 0.08 
0.92 ± 0.06 

0.91 ± 0.08 
0.95 ± 0.01 

0.99 
0.08 

ACT- Água corporal total; MLG- Massa livre de gordura; MG- Massa de gordura; PGC- porcentagem de gordura corporal; MME- Massa de 
músculo esquelético; TMB- Taxa metabólica basal; IMC-Índice de massa corporal; IMGC- Índice de massa de gordura corporal; Cab- 
Circunferência abdominal; Cqua- Circunferência de quadril; ICQ- Índice cintura-quadril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 4.  Correlação entre as variáveis antropométricas e de composição corporal e ITB, SSF e SSM para homens e mulheres. 

Homens 

  ACT 
(Kg) 

MLG 
(Kg) 

MG 
(Kg) 

PGC 
(%) 

MME 
(Kg) 

TMB 
(Kcal) 

IMC 
(Kg/m

2) 

IMGC 
(Kg/m

2) 

Cabd 
(cm) 

Cqua 
(cm) 

ICQ 

ITB ρ 
p 

0,36 
0,14 

0,36 
0,14 

0,22 
0,38 

0,05 
0,85 

0,35 
0,15 

0,28 
0,25 

0,17 
0,50 

0,11 
0,66 

0,05 
0,84 

0,18 
0,47 

-0,16 
 0,52 

SSF 
 

ρ 
p 

-0,03 
 0,90 

-0,04 
 0,86 

-0,06 
 0,80 

-0,17 
 0,45 

0,01 
0,95 

-0,06 
 0,78 

-0,12 
 0,58 

-0,16 
 0,49 

-0,15 
 0,51 

0,01 
0,96 

-0,42 
 0,05 

SSM 
 
 

ρ 
p 

-0,07 
 0,75 

-0,08 
 0,72 

0,29 
0,20 

0,44 
 0,04* 

-0,06 
 0,80 

-0,31 
 0,16 

0,29 
0,20 

0,40 
0,07 

0,41 
0,06 

0,31 
0,17 

0,37 
0,09 

Mulheres 

ITB ρ 
p 

0,27 
0,06 

0,28 
0,05 

0,14 
0,35 

0,05 
0,75 

0,28 
0,06 

-0,05 
 0,72 

0,13 
0,37 

0,05 
0,74 

0,22 
0,14 

0,16 
0,27 

0,12 
0,43 

SSF ρ 
p 

-0,12 
 0,39 

-0,12 
 0,40 

-0,07 
 0,63 

-0,06 
 0,70 

-0,12 
 0,39 

-0,19 
 0,18 

-0,14 
 0,34 

-0,09 
 0,53 

-0,19 
 0,19 

0,14 
0,33 

-0,31 
  

0,03* 

SSM ρ 
p 

-0,14 
 0,31 

-0,15 
 0,28 

-0,12 
 0,40 

-0,08 
 0,56 

-0,15 
 0,29 

-0,01 
 0,97 

-0,10 
 0,46 

-0,09 
 0,51 

0,05 
0,74 

-0,14 
 0,33 

0,20 
0,17 

ACT= Água corporal total; MLG= Massa livre de gordura; MG= Massa de gordura; PGC= porcentagem de gordura corporal; MME= Massa de 
músculo esquelético; TMB= Taxa metabólica basal; IMC=Índice de massa corporal; IMGC=Índice de massa de gordura corporal; Cab= 
Circunferência abdominal; Cqua= Circunferência de quadril; ICQ= Índice cintura-quadril. *Representa valor de p< 0.05.
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RESUMO 

OBJETIVO: Investigar a prevalência de sinais de polineuropatia distal diabética 

(PNDD) em pacientes com diagnóstico de diabetes melito tipo 2 (DM2), sem 

diagnóstico prévio de PNDD. MÉTODOS: Foram avaliados 73 pacientes atendidos 

em um hospital universitário em Natal (RN, Brasil) utilizando testes para 

sensibilidades tátil (ST) (monofilamento de 10g), dolorosa (SD) (neurotip) e vibratória 

(SV) (diapasão de 128Hz); teste do reflexo aquileu (RA) e determinação do índice 

tornozelo-braquial (ITB). RESULTADOS: Quatorze pacientes (19,2%) apresentaram 

alterações simétricas e bilaterais em dois ou mais testes, compatíveis com o 

diagnóstico de PNDD. Alterações na ST, SD e SV estavam presentes em 27,3%, 

24,6% e 8,2% dos pacientes; respectivamente. Houve associação estatística apenas 

entre as alterações da ST e SD e entre ST e RA (p<0,001 e p=0,03). CONCLUSÃO: 

Os resultados reforçam a recomendação da avaliação neurológica de rotina no 

paciente diabético e denotam a importância e praticidade da utilização de testes de 

sensibilidade tátil com o uso do monofilamento de 10g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

O diabetes melito (DM) permanece sendo uma das doenças de maior 

prevalência mundial com perspectivas ainda de aumento de sua incidência nas 

próximas décadas(1). O DM é fator de risco para desenvolvimento de diversas 

complicações em especial, das doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e 

neuropatias(2). 

As neuropatias estão entre as complicações mais comuns do diabetes melito 

sendo que a prevalência descrita em estudos epidemiológicos prévios pode chegar 

até a 50%(3). A neuropatia diabética (ND) pode apresentar-se de várias formas, 

isoladas ou associadas, podendo comprometer nervos sensitivos e motores, como 

na polineuropatia sensitivo-motora distal ou comprometer os nervos autonômicos, 

como na neuropatia autonômica cardíaca(3;4). A polineuropatia distal diabética 

(PNDD), geralmente sensório-motora crônica, isoladamente ou sinergicamente com 

a doença arterial obstrutiva periférica pode acarretar complicações adicionais e 

graves como as ulcerações ou deformidades osteomusculares nos pés(5). As 

complicações decorrentes das ulcerações nos pés de pacientes diabéticos são 

relativamente comuns, são complexas e ocasionam altos custos para a saúde 

pública, além disso, existe alto risco de amputação do segmento nestes 

pacientes(5;6). 

A polineuropatia distal diabética sensório-motora crônica tem característica 

simétrica e comprimento-dependente, portanto, o comprometimento ocorre 

primariamente nos pés podendo ou não ser sintomática e ocasionando alterações 

sensoriais diversas e difusas nos pés(5). A prevalência da PNDD, relatada em 

estudos prévios, varia de 8% a 25,6%(7-10). Nos estudos epidemiológicos, tem-se 

adotado como critério diagnóstico a anormalidade em pelo menos dois testes de 

sensibilidade periférica (alguns incluem reflexo motor distal) para considerar o 

diagnóstico de PNDD, no entanto, apesar de recomendações atuais(5) e de estudos 

onde a padronização dos testes foi sugerida(11;12), a escolha dos testes aplicados 

nem sempre é a mesma para os diferentes estudos realizados.  

Dentre os testes quantitativos mais utilizados destaca-se a avaliação da 

sensibilidade tátil através do monofilamento de 10 g de Semmes-Weinstein (MSW). 

Este é um teste não invasivo, de baixo custo, rápido e de fácil aplicação, podendo 

ser usado na rotina clínica ou até mesmo para auto-avaliação do paciente(13;14). 



 

Outros testes para avaliação da sensibilidade dolorosa, vibratória e térmica são 

usados no auxílio do diagnóstico da PNDD, no entanto, a escolha da combinação 

dos testes para diagnóstico da PNDD não é unânime(3;7;9).  

A identificação dos sinais de PNDD na avaliação de rotina dos pacientes é de 

grande importância, pois a combinação de perda sensorial com outras complicações 

macro e microvasculares pode levar ao desenvolvimento do pé diabético, podendo 

inclusive culminar com a amputação do segmento, afetando a funcionalidade e a 

qualidade de vida do indivíduo(15).  

 Devido à importância dessa complicação e à escassez de dados nacionais e 

regionais sobre a prevalência de alterações de sensibilidade no paciente diabético 

sem diagnóstico prévio de neuropatia, no presente estudo, objetivou-se determinar a 

prevalência e a associação de alterações sensoriais distais de membros inferiores e 

do reflexo aquileu em pacientes diabéticos do tipo 2 (DM2) sem diagnóstico prévio 

de neuropatia ou doença arterial obstrutiva periférica (DAOP). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Sujeitos 

Participaram do estudo voluntários com diagnóstico de diabetes melito tipo 2 

(DM2), que encontravam-se em acompanhamento e tratamento do DM no setor de 

endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (UFRN) em Natal, RN. Para 

serem incluídos no estudo os indivíduos deveriam ter diagnóstico de DM2 e não 

possuírem diagnóstico prévio de DAOP, neuropatia diabética ou amputação. Além 

disso, devido às características de outras variáveis avaliadas concomitantemente 

neste estudo (dados não mostrados), não foram incluídos sujeitos submetidos a 

cirurgias de revascularização dos leitos coronários e/ou periféricos; com diagnóstico 

de doença cardíaca avançada como a insuficiência cardíaca crônica; com 

diagnóstico de doença neuromuscular, doença reumática ou metabólica (exceto o 

DM), que pudessem influenciar na avaliação da capacidade de exercício 

determinada durante a avaliação clínica. Foram incluídos no estudo 73 voluntários. 

Os pacientes foram convidados a participar do estudo e foram incluídos 

aqueles que deram seu consentimento por escrito, através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como estabelecido pelo Comitê de Ética 

em pesquisa do HUOL-UFRN e segundo a resolução CNS 196/96. O projeto foi 



 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes 

sob o número 421/10.  

Os pacientes foram triados através de entrevista e análise do prontuário. 

Aqueles incluídos no estudo foram encaminhados para avalição antropométrica 

seguida de avaliação clínica. 

 

Avaliação clínica e antropométrica 

 

O peso corporal e a altura foram aferidos utilizando balança mecânica com  

estadiômetro acoplado (Welmy, Brazil). O índice de massa corporal (IMC) foi 

classificado segundo recomendações da OMS(16).A circunferência da cintura e do 

quadril e o índice cintura-quadril (ICQ) foram medidas segundo metodologia 

previamente descritas(17;18). 

 

Avaliação da sensibilidade periférica dos pés 

 

Todos os testes de sensibilidade foram realizados em sala isolada com o 

paciente em decúbito dorsal e em repouso. O paciente foi instruído sobre os 

procedimentos e antes de cada teste de sensibilidade ser aplicado nos pés o teste 

foi demonstrado em regiões proximais de perna e coxa e em membros superiores 

para que a sensação a ser reportada fosse identificada. Durante os testes o paciente 

permaneceu com os olhos fechados para garantir a confiabilidade da resposta do 

indivíduo. Durante as múltiplas tentativas nos pontos avaliados (descritos abaixo) foi 

requerido ao paciente para relatar a sensação e localizá-la em situações onde o 

avaliador efetivamente aplicava o instrumento naquele ponto ou não o aplicava (para 

avaliar possíveis respostas falso-positivas). Os critérios para classificação do 

paciente com diagnóstico compatível com PNDD foi a presença de ao menos duas 

alterações simétricas e bilaterais no exame neurológico realizado, como descrito e 

recomendado previamente(3;10;19). 

 

Sensibilidade tátil e dolorosa 

Para investigação da sensibilidade tátil e dolorosa plantar foi utilizado o 

instrumento Neuropen® (Owen Munford, Oxford. U.K) que possuem duas 

extremidades de teste, uma onde se localiza acoplado o monofilamento de 10g e 



 

outra onde se localiza acoplado o dispositivo denominado de Neurotip, que se 

constitui de objeto pontiagudo similar a uma agulha romba, acoplado a uma mola 

calibrada para exercer uma pressão de 40g durante o teste de sensibilidade 

dolorosa. 

 Foram avaliados 10 pontos em cada pé, testados múltiplas vezes, sendo 

estes: no dorso do pé, entre o hálux e o 2° artelho; na face plantar, na área 

correspondente à superfície da 1ª, 3 ª e 5 ª falanges distais dos pododáctilos; na 

área correspondente à cabeça do 1º, 3º e 5º metatarsos; na face lateral e medial do 

arco plantar do pé e na região do calcâneo (como ilustrado na figura 2). Para testar a 

sensibilidade tátil, foi exercida uma pressão perpendicular à pele com força 

suficiente para causar o encurvamento do monofilamento por um período de 1 

segundo. Para o teste de sensibilidade dolorosa, a pressão exercida pela Neurotip 

comprimia a mola até atingir a marca que o próprio dispositivo indicando 

compressão equivalente à 40g, garantindo assim, a mesma pressão de teste para 

todos os indivíduos(3;20).A resposta foi categorizada como anormal quando em 

qualquer topografia houvesse referência de insensibilidade ou imprecisão da 

percepção de sensibilidade após múltiplos testes no mesmo ponto (ao menos 3)(3).  

  

Sensibilidade vibratória 

A sensibilidade vibratória foi testada com o uso de um diapasão de frequência 

de 128Hz aplicado ao ápice do hálux de ambos os pés. O teste foi considerado 

alterado quando o paciente não conseguisse perceber a vibração do dispositivo 

depois de repetidas tentativas. O diapasão foi aplicado em outras protuberâncias 

ósseas (epicôndilo lateral e cabeça da ulna) antes da realização do teste para 

demonstração e explicação do que o paciente deveria relatar(5).  

 

Reflexo aquileu 

 O reflexo aquileu foi testado bilateralmente na posição supina, 

utilizando o martelo de Buck. O resultado do teste foi considerado anormal quando 

houve ausência de reflexos após múltiplas tentativas (ao menos 3 repetições do 

teste) e após reposicionamento articular de tornozelo e re-teste (5). 

 

Índice tornozelo-braquial (ITB) 



 

O índice tornozelo-braquial (ITB) foi medido por um único examinador 

treinado utilizando esfigmomanômetro (Durashock DS44, WelchAllyn/Tycos®) com 

manguito adequado para circunferência do membro e doppler portátil de 10MHz 

(DV-10, Microem) segundo recomendações do Colégio Americano de 

Cardiologia/Associação Americana do Coração (ACC/AHA)(21;22). O índice foi 

determinado para cada membro inferior através da razão entre a maior pressão 

arterial sistólica obtida no tornozelo (artérias tibial posterior e pediosa) e a maior 

pressão arterial sistólica obtida nos braços (artéria braquial)(21;23). Foram 

considerados valores normais de ITB aqueles entre 0,91 a 1,39. Valores obtidos fora 

dos valores de normalidade foram considerados anormais para critérios de análise 

estatística(22). 

 

Análise estatística 

 

Os resultados estão expressos como frequências, média e desvio padrão. A 

normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Sminorv. Os testes t 

de Student e o teste de Mann-Whitney foram utilizados para comparação de médias 

quando apropriados. 

Para verificar associação entre sensibilidade tátil (variável dependente) e as 

demais variáveis de sensibilidade, o reflexo aquileu e o ITB, foi utilizado o teste de 

associação qui-quadrado (qui2).  

 Os softwares utilizados para os cálculos estatísticos foram o Graphpad Prism 

4.0 e SPSS versão 17.0 para Windows. 

 

RESULTADOS 

 Dentre os 73 pacientes avaliados, 69,9% eram mulheres (51) e 30,1% 

homens (22). A média de idade e a duração do diabetes melito referido pelo 

paciente (tempo desde o diagnóstico) foi de 55,67 ± 11,22 e 8,0 ± 7,44; 

respectivamente. As características da população estudada estão apresentadas na 

tabela 1.  

 A figura 1 apresenta os valores de prevalência das alterações de 

sensibilidade dos pés e de alterações do reflexo aquileu. A alteração sensorial mais 

prevalente foi da sensibilidade tátil avaliada pelo monofilamento de 10 gramas 

seguida das alterações de sensibilidade dolorosa. À exceção da sensibilidade 



 

vibratória, a prevalência de alterações de sensibilidade nos pés foi maior do que 

20%. Como descrito anteriormente, a prevalência descrita representa anormalidade 

em qualquer topografia daquelas avaliadas. Pacientes apresentando alterações em 

apenas um dos testes corresponderam a 15,1% e 26% dos pacientes apresentaram 

dois ou mais testes alterados, independente da simetria e bilateralidade. 

Considerando os gêneros, observamos que a prevalência de alterações foi maior 

nas mulheres que nos homens, exceto para a sensibilidade vibratória.  

Dentre os pacientes avaliados 19,2% (14/73), apresentaram pelo menos duas 

alterações simétricas e bilaterais no exame neurológico realizado, compatível com o 

diagnóstico de polineuropatia diabética distal (PNDD). 

A tabela 2 apresenta os resultados do teste de associação qui-quadrado. 

Houve associação altamente significativa entre a sensibilidade tátil e a sensibilidade 

dolorosa (p<0,001). Houve também associação significativa entre a sensibilidade tátil 

e o reflexo aquileu. Para as demais variáveis testadas, inclusive o índice tornozelo-

braquial, não houveram associações significativas entre estas e a sensibilidade tátil. 

 A figura 2 apresenta a prevalência de alterações nos testes de sensibilidade 

tátil e dolorosa para cada ponto testado nos pés. A porcentagem representa a 

frequência de alteração apresentadas naquele ponto (em um ou ambos os pés) nos 

voluntários avaliados no estudo. A figura permite identificar a prevalência de forma 

topográfica das alterações sensoriais encontradas na amostra de pacientes DM2 

avaliada no estudo. Observa-se que os pontos com maior prevalência de alterações 

tanto táteis quanto dolorosas são a área da região calcânea, do primeiro artelho e da 

região sobre a cabeça do quinto metatarso. 

 

DISCUSSÃO 

 

 Do ponto de vista epidemiológico, este estudo contribui para caracterização 

do grau de comprometimento neuropático da população de pacientes com 

diagnóstico de DM2 atendidos pelo sistema único de saúde brasileiro, visto que 

existe carência de dados locais e regionais. Na população avaliada no estudo, a 

prevalência de ao menos duas alterações simétricas e bilaterais nos testes 

realizados, compatível com o diagnóstico de polineuropatia distal diabética 

correspondeu a 19,2%. Houve maior prevalência de alterações sensoriais táteis e 

dolorosas e associação estatística altamente significativa entre a presença destas 



 

duas alterações. Alterações da sensibilidade tátil também estavam associadas à 

anormalidades do reflexo aquileu. 

 A prevalência de PNDD tem sido investigada com base nos resultados de 

testes clínicos de sensibilidade isolados ou combinados e eventualmente com 

questionários validados de investigação de sintomas neuropáticos.  

Em relação aos estudos de prevalência de PNDD que avaliaram amostras da 

população brasileira, Lira et al.(8) encontraram em 113 pacientes com diagnóstico 

de DM2, prevalência de 25,6% de PNDD (sensório-motora) no momento do 

diagnóstico do diabetes melito. Uma avaliação criteriosa em 340 indivíduos, 

realizada por Tres et al.(9) envolvendo além de testes clínicos de sensibilidade, teste 

de força muscular, questionário de sintomas para neuropatia e avaliação do reflexo 

de Hoffman, encontraram prevalência de PNDD em 22% do pacientes avaliados. 

Rolim et al.(10) avaliando 74 pacientes, encontraram prevalência de 8% de PNDD 

também considerando a presença de pelo menos duas alterações (simétricas e 

distais) no exame neurológico realizado. Seguindo os critérios de diagnóstico da 

PNDD utilizados por Rolim et al(10) e recomendados pela Sociedade Americana do 

Diabetes(3) e Academia Americana de Neurologia(19), 19,2% (14/73) dos pacientes 

avaliados no presente estudo, apresentam critérios diagnósticos compatíveis com 

PNDD. Estudos em outros países também demonstram prevalência similar como 

nos estudos multicêntricos de Liu et al(7) que incluiu 1193 pacientes diabéticos do 

tipo 2 da população chinesa onde a prevalência de neuropatia periférica diabética 

baseada na combinação de alterações da sensibilidade tátil e vibratória 

correspondeu à 17,02% e no estudo recente de Won et al(24) que incluiu 3999 

pacientes coreanos com diagnóstico de DM2 e encontrou prevalência de PNDD 

igual a 26,8%. A prevalência de PNDD encontrada no presente estudo, próxima a 

20%, corrobora com os achados de estudos anteriormente, que utilizaram como 

critério de avalição testes quantitativos similares utilizados neste estudo(7-10;24), 

embora houvesse variações no número de testes incluídos. Contudo, alguns estudos 

encontraram prevalência de PNDD ao redor ou mesmo maiores que 30% em 

população diabética com duração média da doença próxima ou maior que 10 

anos(25;26).  

Como observado na figura 1, as mulheres apresentaram maior prevalência de 

alterações de sensibilidade quando comparadas aos homens. Este fato pode dever-

se à diferença encontrada na duração média do diabetes, maior nas mulheres 



 

quando comparado aos homens, consequência da amostragem por conveniência. A 

associação entre a duração do DM e a presença de PNDD foi estabelecida em 

estudos anteriores(7;9;10;24). 

Os resultados do presente estudo também demonstraram que existe 

associação estatística altamente significativa entre a presença de anormalidades 

nos testes de sensibilidade tátil e dolorosa. Houve também associação entre as 

alterações táteis e anormalidades do reflexo aquileu. Isso demonstra que pacientes 

com alterações na sensibilidade tátil, testadas com o monofilamento de 10g, têm alta 

probabilidade de apresentar alterações associadas da sensibilidade dolorosa e 

possivelmente alterações do reflexo aquileu sugerindo que, ao menos, deve-se 

proceder a avaliação da sensibilidade tátil com o monofilamento, pois pode-se inferir 

que alterações dolorosas também estejam presentes. De fato Tres et al.(9) utilizando 

o reflexo de Hoffman como teste padrão ouro para identificação de neuropatia 

diabética encontraram que o diagnóstico de neuropatia através do monofilamento de 

10 gramas tem sensibilidade de 100% e especificidade de 61%. Os autores também 

avaliaram a combinação do teste com o monofilamento e o teste do reflexo aquileu e 

encontraram 92% de sensibilidade e 63% de especificidade. Embora os autores 

tenham concluído que a associação de testes não melhora a sensibilidade do exame 

clínico no diagnóstico de PNDD, o uso de combinações de testes como o 

monofilamento e reflexo aquileu parece ser apropriado, pois, esses são simples e 

rápidos de executar. É importante ressaltar que o dispositivo Neuropen®, utilizado no 

presente estudo, possibilita a avaliação tanto da sensibilidade tátil como da 

sensibilidade dolorosa de forma prática, além disso, possibilita a avaliação 

comparativa entre pacientes, pois a pressão exercida no teste de sensibilidade 

dolorosa é calibrada para aproximadamente 40g. Por isso, pode ser considerada 

uma alternativa prática e sensível na avaliação de neuropatias(27). 

Alterações sensoriais, sobretudo tátil e dolorosa são fatores que contribuem 

para a ocorrência de pontos de pressão nos pés que associados à outras alterações, 

como a doença arterial obstrutiva periférica, podem desencadear a formação de 

ulcerações. Como o DM é fator de risco isolado para o desenvolvimento de doença 

arterial obstrutiva periférica, testamos também a associação de anormalidade na 

circulação arterial de membros inferiores (representados pelos valores de ITB) e 

anormalidades na sensibilidade tátil, mas esta associação não se mostrou 

estatisticamente significativa para esta amostra de pacientes diabéticos. 



 

Neste estudo, também avaliamos a frequência de alterações de sensibilidade 

nos 10 pontos testados nos pés para determinar as áreas com maior frequência de 

acometimento e, portanto, que necessitam de maior atenção na avaliação de rotina 

dos pacientes diabéticos. Observa-se que a maior frequência de alterações táteis e 

dolorosas está presente na região plantar do calcâneo seguida da região plantar do 

hálux e da cabeça do 5º metatarso. Existe uma distribuição equiparada para outras 

regiões exceto para o 3º artelho e dorso do pé entre o hálux e o 2º artelho. Esta é 

uma observação importante uma vez que, denota a importância de haver maior 

cuidado na inspeção e na avaliação de sensibilidade dos pés destas duas áreas 

durante os cuidados preventivos nos pacientes diabéticos. 

Os achados descritos neste estudo reforçam a recomendação da realização 

da avaliação neurológica de rotina no paciente diabético para a identificação 

daqueles pacientes com risco de desenvolver o pé diabético, uma vez que, nenhum 

dos pacientes do estudo possuía diagnóstico prévio de PNDD e com exceção de 

poucos pacientes, nenhum tinha sido submetido previamente à avaliação da 

sensibilidade periférica. Além disso, os testes de sensibilidade empregados no 

estudo são relativamente simples de executar e de baixo custo facilitando o acesso 

da população e a aplicação pelos profissionais da saúde. 

 

CONCLUSÕES 

A prevalência de alterações da sensibilidade periférica tátil, dolorosa e 

vibratória, na população de pacientes com diagnóstico de DM2 incluídos no estudo, 

foi de 27,3%, 24,6% e 8,2%; respectivamente. A prevalência de ao menos duas 

alterações simétricas e bilaterais nos testes realizados, compatível com o 

diagnóstico de polineuropatia distal diabética foi igual à 19,2%. Houve associação 

entre alterações táteis testadas com o monofilamento de 10g e alterações dolorosas 

e do reflexo aquileu, denotando a importância e praticidade da utilização do primeiro 

método na avaliação neurológica dos pacientes diabéticos, principalmente naqueles 

sem diagnóstico prévio de PNDD, para que sejam identificados e tratados. 
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Tabela 1. Características clínicas e antropométricas da população estudada 

 Todos Mulheres Homens Valor de p 
Idade (anos) 55,67 ± 11,22 55,73 ± 10,71 55,55 ± 12,60 0,95 
DDM (anos) 8,0 ± 7,44 9,36 ± 8,22 4,84 ± 3,75 0,08 
Peso (Kg) 69,59 ± 13,85 69,15 ± 13,37 70,60 ± 15,19 0,95 

Altura (cm) 155,6 ± 8,13 151,9 ± 5,64 164,0 ± 6,64 <0,0001 
IMC (Kg/m2) 28,63 ± 5,47 29,76 ± 5,55 26,00 ± 4,34 <0,01 
PAS (mmHg) 133,9 ± 16,87 132,5 ± 17,38 137,2 ± 15,48 0,20 
PAD (mmHg) 81,81 ± 9,19 81,82 ± 9,68 81,77 ± 8,14 0,80 
FCR (bpm) 75,12 ± 10,84 75,33 ± 10,88 74,64 ± 10,98 0,77 

HAS (%) 60,3 68,6 40,9 - 
Tabagismo (%) 24,6 29,4 13,6 - 

Insulinoterapia (%) 50,7 49 54,5 - 
 

DDM- duração do diabetes melito referida pelo paciente; IMC- índice de massa corporal; PAS- pressão arterial 
sistólica; PAD- pressão arterial diastólica; FCR- frequência cardíaca de repouso; HAS- hipertensão arterial 
sistêmica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2. Teste de associação entre sensibilidade tátil e demais variáveis categóricas. 

  
Sensibilidade tátil  

  
Normal Alterada  

  
FA    FR % FA FR % p  

Gênero Homem 17 81,0% 4 19,0% 0,39 

Mulher 36 69,2% 16 30,8%  

IMC Normal 35 71,4% 14 28,6% 0,74 

Anormal 18 75,0% 6 25,0%  

Cabd Normal 13 92,9% 1 7,1% 0,09 

Anormal 40 67,8% 19 32,2%  

HAS Ausente 23 79,3% 6 20,7% 0,42 

Presente 30 68,2% 14 31,8%  

Tabagismo Ausente 41 74,5% 14 25,5% 0,55 

Presente 12 66,7% 6 33,3%  

Insulina Ausente 25 69,4% 11 30,6% 0,60 

Presente 28 75,7% 9 24,3%  

ITB Normal 41 73,2% 15 26,8% 0,83 

Anormal 12 70,6% 5 29,4%  

SD Normal 53 96,4% 2 3,6% 0,001 

Alterada 0 ,0% 18 100,0%  

SV Normal 50 74,6% 17 25,4% 0,33 

Alterado 3 50,0% 3 50,0%  

Reflexo Normal 45 78,9% 12 21,1% 0,03 

Alterado 8 50,0% 8 50,0%  
 

IMC- índice de massa corporal; Cabd- circunferência abdominal; HAS- hipertensão arterial sistêmica; ITB- índice 
tornozelo-braquial; SD- sensibilidade dolorosa; SV- sensibilidade vibratória, FA-frequência absoluta, FR %- 
frequência relativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Prevalência de alterações de sensibilidade e do reflexo aquileu 

 

 

Os números descritos sobre as barras representam a prevalência em porcentagem para cada grupo. 
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Figura 2. Representação topográfica da prevalência de alterações da sensibilidade dolorosa (A) e tátil (B) nos 
pés. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

  Com base nos nossos achados, este estudo determinou a prevalência de 

DAOP, baseada nos valores do índice tornozelo-braço, em 13,7% da população 

estudada, exclusivamente de pacientes com diagnóstico de DM2 e sem diagnóstico 

prévio de DAOP. Este é um dado importante para a saúde publica, pois a presença 

de DAOP mesmo assintomática, como no caso deste estudo, aumenta o risco de 

mortalidade dessa população. A população estudada caracterizou-se por apresentar 

valores abaixo da normalidade para os sumários de saúde física do questionário 

geral de saúde, e por apresentar excesso de gordura corporal com alto índice de 

gordura central, principalmente em mulheres; no entanto, a presença de DAOP na 

magnitude encontrada, predominantemente de grau leve (segundo os valores de 

ITB), ainda não impactou negativamente a qualidade de vida nem a funcionalidade 

desses pacientes. 

 Além disso, a prevalência de alterações da sensibilidade periférica (tátil,  

dolorosa e vibratória) e do reflexo aquileu em pacientes com DM2 variou, 

aproximadamente, entre 8% a 30%; sendo a prevalência de ao menos duas 

alterações simétricas e bilaterais nos testes realizados, compatível com o 

diagnóstico de polineuropatia distal diabética, igual a 19,2%. Observamos também,  

associação significativa entre alterações táteis testadas com o monofilamento de 

10g e alterações dolorosas, denotando a importância e praticidade da utilização do 

primeiro método pelos profissionais de saúde. Esses resultados demonstram a 

importância da avaliação neurológica, na prática clínica, em pacientes diabéticos, 

principalmente naqueles que ainda não possuem diagnóstico prévio de PNDDP, 

para que possa ser feita a identificação precoce daqueles com alterações 

neuropáticas que estarão em risco de desenvolvimento de complicações do DM, 

como o pé diabético. 

 A importância maior dos nossos achados foi a identificação precoce de sinais 

e sintomas das complicações do DM, antes mesmo da manifestação clínica destas, 

o que ainda não tinha sido observado nos estudos já relatados. A fisioterapia pode 

avaliar e auxiliar esses pacientes e educá-los sobre as forma simples de 

autocuidados, visando a prevenção de complicações maiores, complicações essas 

que podem ocasionar prejuízos na funcionalidade e o declínio na qualidade de vida. 

 Os resultados obtidos neste estudo são importantes como parâmetros para 

implementação de programas de educação e prevenção do pé diabético, que é a 



 

complicação diabética que causa um importante prejuízo funcional para o paciente, 

e também acarreta altos custos ao Sistema Único de Saúde.     
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6. ANEXOS 



 

ANEXO 1: Parecer do comitê de ética em pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: Questionário de qualidade de vida Short form SF-36 

 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 
comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando?  

 Atividades 
Sim, dificulta 
muito 

Sim, dificulta 
um pouco 

Não, não 
dificulta de 
modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem muito 
esforço, tais como correr, levantar objetos 
pesados, participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover 
uma mesa, passar aspirador de pó, jogar 
bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com 
alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   



 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho 
ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 
necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou 
outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como se sentir 
deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho 
ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 
geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o 
trabalho dentro de casa)? 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 



 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as 
últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de maneira 
como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 
Todo 
Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você tem 
se sentindo cheio de vigor, 
de vontade, de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem 
se sentido tão deprimido 
que nada pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem 
se sentido calmo ou 
tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem 
se sentido com muita 
energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem 
se sentido desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem 
se sentido esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem 
se sentido cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

Todo 
Tempo 

A maior parte do 
tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 

 



 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
Definitivamente 
verdadeiro 

A maioria das 
vezes 
verdadeiro 

Não sei 
A maioria 
das vezes 
falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo obedecer  
um pouco mais facilmente 
que as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 
saúde vai piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3:  Questionário de atividade física habitual de Baecke  e quadro mostrando 

como realizar o cálculo do Escore Total. 

 

Dados Gerais 
Nome: ______________________________Gênero: 1-Masc; 2-Fem  
DN: __/___/__ Idade (anos): ___________   Etnia: 1-Branca 2-Parda 3-Negra 4-Amarela 
 
Questionário do padrão de atividade física habitual de Baecke 
Por favor, circule a resposta apropriada para cada questão pensando nos últimos 12 meses: 

1. Você pratica ou praticou esporte ou exercício físico nos últimos 12 meses:             
sim/não 

Qual esporte ou exercício físico você pratica ou praticou mais freqüentemente? 

Quantas horas por semana?____  Quantos meses por ano? ____ 

 Se você faz ou fez um segundo esporte ou exercício físico, qual o tipo? ______ 

Quantas horas por semana? ____  Quantos meses por ano? ____ 

2. Em comparação com outros da minha idade, eu penso que minha atividade física 
durante as horas de lazer é: 

    Muito maior  /  maior  /  a mesma  /  menor  /  muito menor                                   1 2 3 4 5   

3. Durante as horas de lazer eu suo:  

 Muito freqüentemente  /  freqüentemente  /  algumas vezes  /  raramente  /  nunca  1 2 3 4 5  

4. Durante as horas de lazer eu pratico esporte ou exercício físico: Nunca  /  raramente  
/  algumas vezes  /  freqüentemente  /  muito freqüentemente        1 2 3 4 5 

5. Durante as horas de lazer eu vejo televisão:  Nunca  /  raramente  /  algumas vezes  /  
freqüentemente  /  muito freqüentemente        1 2 3 4 5 

6. Durante as horas de lazer eu ando:  Nunca  /  raramente  /  algumas vezes  /  
freqüentemente  /  muito freqüentemente        1 2 3 4 5 

7. Durante as horas de lazer eu ando de bicicleta:  Nunca  /  raramente  /  algumas vezes  
/  freqüentemente  /  muito freqüentemente        1 2 3 4 5 

8. Durante quantos minutos por dia você anda a pé ou de bicicleta indo e voltando do 
trabalho, escola ou compras?<5  /  5-15  /  16-30  /  31-45  /  >45                              Total 
em min: ______                  1 2 3 4  

Avaliação antropométrica 

 Peso (Kg): __________              Altura (cm): _________                 IMC (Kg/m2): 
__________ Circunferência Cintura: ___________  Circunferência do quadril: 
_____________   RCQ: _______ 



 

Fonte: Florindo AA; Latorre MRDO. Validação e reprodutibilidade do questionário de Baecke  de 

avaliação da atividade física habitual em homens adultos. Rev Bras Med Esporte 2003;9(3):121-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4: Normas para submissão de artigos da revista Journal of Diabetes and Its 

complications.  

 

Journal of Diabetes and its Complications 

The primary purpose of Journal of Diabetes and its Complications is to act as 
a source of information, usable by those caring for patients with diabetes mellitus 
who are thereby at risk for development of those complications which all too often 
appear with time. While our primary aim is to assist the practitioner in his/her care of 
such patients, and to afford access to information that may allow the prevention of 
such complications, it is the Editors' wish to function as a forum for that information 
which, while still experimental, may shed light upon current thinking of those active in 
the fields appropriate to the aims of Journal of Diabetes and its Complications. 

In addition to general articles on clinical aspects of diabetes mellitus, Journal 
of Diabetes and its Complications also presents articles on basic research in all 
areas of diabetes and its related syndromes. Topics covered relevant to the diabetic 
patient will include diagnosis, pathogenesis, and clinical management of the 
following: diabetic retinopathy, neuropathy and nephropathy; peripheral vascular 
disease and coronary heart disease; gastrointestinal disorders, renal failure and 
impotence; and hypertension and hyperlipidemia. Journal of Diabetes and its 
Complications will also publish papers on the general pathogenesis and prevention of 
diabetes. 
 

Criteria for initial considerations for papers submitted will be originality, 
statistical probability of all data, and applicability to the aims of the Journal as a 
whole. Additional weight will be afforded to those submissions that are concise and 
comprehensible. All potentially acceptable manuscripts will be subjected to the 
process of peer review. To aid with the peer-review process, at least five suggested 
reviewers whose expertise falls within the scope of the submitted manuscript must be 
provided. For each suggested reviewer include full names, addresses (physical and 
email), phone and fax numbers. 

Manuscript Submission 

Manuscripts should be submitted online at http://ees.elsevier.com/jdc and 
the instructions on the site should be followed closely. Authors may submit 
manuscripts and track their progress to final decision. Reviewers can download 
manuscripts and submit their reports to the Editors. 
The Editorial Office can be emailed at: JDiabComplic@elsevier.com 

Journal Principles 



 

All manuscripts submitted to Journal of Diabetes and its Complications should 
report original research not previously published or being considered for publication 
elsewhere, make explicit any conflict of interest, identify sources of funding and 
generally be of a high ethical standard. Submission of a manuscript to this journal 
gives the publisher the right to publish that paper if it is accepted. Manuscripts may 
be edited to improve clarity and expression. Submission of a paper to Journal of 
Diabetes and its Complications is understood to imply that it has not previously been 
published and that it is not being considered for publication elsewhere. 

Authorship  
          The Corresponding Author must submit a completed Author Consent Form 
with their manuscript. All authors must sign the Author Consent Form. 
All authors should have made substantial contributions to all of the following: (1) the 
conception and design of the study, or acquisition of data, or analysis and 
interpretation of data, (2) drafting the article or revising it critically for important 
intellectual content, (3) final approval of the version to be submitted. 
 
         Acknowledgements  
        All contributors who do not meet the criteria for authorship as defined above 
should be listed in an acknowledgements section. Examples of those who might be 
acknowledged include a person who provided purely technical help, writing 
assistance, or a department chair who provided only general support. Authors should 
disclose whether they had any writing assistance and identify the entity that paid for 
this assistance. 

Ethics  
           Work on human beings that is submitted to the journal should comply with the 
principles laid down in the Declaration of Helsinki "Recommendations guiding 
physicians in biomedical research involving human subjects", adopted by the 18th 
World Medical Assembly, Helsinki, Finland, June 1964 (and its successive 
amendments). The manuscript should contain a statement that the work has been 
approved by the appropriate ethical committees related to the institution(s) in which it 
was performed. Studies involving experiments with animals must state that their care 
was in accordance with institution guidelines. 
 
           Patients and Study Participants  

Studies on patients or volunteers require ethics committee approval and 
informed consent which should be documented in your paper. 
Patients have a right to privacy. Therefore identifying information, including patient's 
photographs, pedigree, images, names, initials, or hospital numbers, should not be 
included in the submissions unless the information is essential for scientific purposes 
and written informed consent has been obtained for publication in print and electronic 
form from the patient (or parent, guardian or next of kin). If such consent is made 
subject to any conditions, Elsevier must be made aware of all such conditions. 



 

Written consents must be provided to the journal on request. Even where consent 
has been given, identifying details should be omitted if they are not essential. 
Complete anonymity is difficult to achieve. For example, masking the eye region in 
photographs of patients is inadequate protection of anonymity. If identifying 
characteristics are altered to protect anonymity, such as in genetic pedigrees, 
authors should provide assurance that alterations do not distort scientific meaning 
and editors should so note. 

Clinical Trials  

All randomised controlled trials submitted to Journal of Diabetes and its 
Complications whose primary purpose is to affect clinical practice (phase 3 trials) 
must be registered in accordance with the principles outlined by the International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE; http://www.icmje.org/). ICJME-
approved registries currently include the following: 'ClinicalTrials.gov'; 
'www.ISRCTN.org';' www.actr.org.au'; ' www.umin.ac.jp'; and 'www.trialregister.nl'. 
Please include the unique trial number and registry name on manuscript submission. 

Conflict of Interest Statement  

All authors must disclose any financial and personal relationships with other 
people or organisations that could inappropriately influence (bias) their work, all 
within three years of beginning the work submitted. If there are no conflicts of 
interest, authors should state that there are none. This statement will be included in 
the published article. 

Article Types  

N.B. For reasons of available space, manuscripts that exceed the required 
word limits (below) will be declined automatically. All articles other than Editorials and 
Letters to the Editor are subject to full peer review.  
1. Editorials are either written or commissioned by the Editors and should not 
exceed 1000 words (not including a maximum of 20 references; one small figure can 
be included).  

2. Commentaries (1000 words not including a maximum of 20 references and one 
small figure) offer a stimulating, journalistic and accessible insight into issues of 
common interest. They are usually commissioned by the Editors but unsolicited 
articles will be considered. Debates comprise two commentaries of opposing or 
contrasting opinion written by two different groups of authors. Controversial opinions 
are welcomed as long as they are set in the context of the generally accepted view. 

3. Original Research Articles should be a maximum of 5000 words. The word limit 
includes a combined total of five figures or tables with legends, but does not include 
up to 50 references and an abstract of up to 200 words structured according to Aims, 
Methods, Results, Conclusions and Keywords. Divide the manuscript into the 
following sections: Title Page; Structured Abstract; Introduction; Subjects, Materials 



 

and Methods; Results; Discussion; Acknowledgements; References; figures and 
tables with legends. 
4. Brief Reports should not exceed 1000 words, including a summary of no more 
than 50 words (but not including up to 20 references) and may be a preliminary 
report of work completed, a final report or an observation not requiring a lengthy 
write-up.  

5. Review articles should be a maximum of 5000 words, including a summary of no 
more than 200 words (not including up to 75 references) with subheadings in the text 
to highlight the content of different sections. The world limit includes a combined total 
of five figures or tables with legends. Reviews are generally commissioned by the 
Editors but unsolicited articles will be considered. 
 

6. Letters to the Editor should be no more than 400 words.  
 
Brief Reports and Letters to the Editor will only be published electronically but will be 
listed in the print Table of Contents. These articles can be cited by Digital Object 
Identifier (DOI) rather than page number.  

        Manuscript Style and Format  

        Headlines and subheadlines should be employed liberally in the Methods, 
Results, and Discussion sections. Use short paragraphs whenever possible. Clarity 
of expression, good syntax and the avoidance of jargon is appreciated by the editors 
and readers. Abbreviations should be explained in the text. 
The Title Page should include authors' names, highest earned degrees, academic 
addresses, address for correspondence, and grant support. Authorship should be 
assumed only by those workers who have contributed materially to the work and its 
report. Colleagues who have otherwise assisted or collaborated should be 
recognized in the Acknowledgment section, as should sources of funding. The title 
should be informative and concise. Avoid use of extraneous words such as "study," 
"investigation," etc. If data from the manuscript have been presented at a meeting, 
list the full name, date and location of the meeting and reference any previously 
published abstracts in the bibliography.  

The Abstract, of no more than 200 words, should be written with particular 
care. In the first sentence state what has been done. Special technical features of the 
methods should then be noted. The results should be summarized, and the most 
important data and supporting statistical correlations should be included. In the final 
sentence, the authors should emphasize the importance they attach to their 
observations. Key Words should be provided in the manuscript; normally 3-5 should 
be included.The Introduction should be brief and set out the purposes for which the 
study has been performed. 
The Materials and Methods should be sufficiently detailed so that readers and 
reviewers can understand precisely what has been done without studying the 



 

references directly. The description may be abbreviated when well-accepted 
techniques are used. The Results should be presented precisely and concisely. Keep 
discussion of their importance to a minimum in this section of the manuscript.The 
Discussion should relate directly to the study being reported with clear conclusions 
plus a perspective on possible future research. Do not include a general review of the 
topic. References should be cited in the text by name(s) of author(s), followed by 
year of publication in parentheses. The reference list should be typed alphabetically 
according to the following style. If there are more than seven authors, the first six 
should be listed, followed by et al. 'Articles in press' can be included in the reference 
list but submitted work under consideration at a publisher must be cited in the main 
text as 'Author X, unpublished data'. Draft analyses can be referred to in the main 
text as 'Author X, personal communication'. Journal Reference Example: 
Abraira, C., Duckworth, W., McCarren, M., Emanuele, N., Arca, D., Reda, D., et al. 
(2003). Design of the cooperative study on glycemic control and complications in 
diabetes mellitus type 2: Veterans Affairs Diabetes Trial. Journal of Diabetes and Its 
Complications, 17, 314-322. Book Reference Example: 1. Drury, P., Gatling, W 
(2005). Diabetes: Your Questions Answered. Churchill Livingstone, Edinburgh. 

Figures must be suitable for high-quality reproduction. Lettering should be 
complete, of professional quality, and of a size appropriate to that of the illustration or 
drawing, with the necessary reduction in size taken into account. If, together with 
your accepted article, you submit usable color figures, Elsevier will ensure that these 
figures appear free-of-charge in color in the electronic version of your accepted 
article, regardless of whether or not these illustrations are reproduced in color in the 
printed version. Color illustrations can only be included in print if the additional cost of 
reproduction is contributed by the author: you will receive information regarding the 
costs from Elsevier after receipt of your accepted article. Please go to: 
http://ees.elsevier.com/jdc and click on the Artwork Guidelines. Supplementary files 
offer the author additional possibilities to publish supporting applications, movies, 
animation sequences, high-resolution images, background datasets, sound clips and 
more. Supplementary files supplied will be published online alongside the electronic 
version of your article in Elsevier web products, including ScienceDirect (
http://www.sciencedirect.com). In order to ensure that your submitted material is 
directly usable, please ensure that data is provided in one of our recommended file 
formats. Authors should submit the material in electronic format together with the 
article and supply a concise and descriptive caption for each file.  
 
Tables should be numbered consecutively with Arabic numerals, and contain only 
horizontal lines. Provide a short descriptive heading and explanation above each 
table with footnotes underneath. The Language of the journal is English. Upon 
request, Elsevier will direct authors to an agent who can check and improve the 
English of their paper (before submission). Please contact 
authorsupport@elsevier.com for further information. 



 

Publisher Services  

Proofs will be sent to the authors for careful checking. Changes or additions to 
the edited manuscript cannot be allowed at this stage. Corrected proofs should be 
returned to the publisher within stated deadlines. 
Elsevier will do everything possible to get your article corrected and published as 
quickly and accurately as possible. Therefore, it is important to ensure that all of your 
corrections are sent back to us in one communication. Subsequent corrections will 
not be possible, so please ensure your first sending is complete. 
 
Fast-track Publication. The journal aims for prompt publication of all accepted 
papers. Submissions containing new and particularly important data may be fast-
tracked for peer review and publication; this is a limited facility and is strictly at the 
discretion of Editors. 

Page Charges will not be made.Offprints/Reprints. The corresponding author, 
at no cost, will be provided with a PDF file of the article. The PDF file is a 
watermarked version of the published article and includes a cover sheet with the 
journal cover image and a disclaimer outlining the terms and conditions of use. Paper 
offprints can be ordered by the authors. An order form with prices will be sent to the 
corresponding author. 

Special Subject Repositories  

Certain repositories such as PubMed Central ('PMC') are authorized under 
special arrangement with Elsevier to process and post certain articles. The following 
agreements have been established for authors whose articles have been accepted 
for publication in an Elsevier journal and whose underlying research is supported by 
one of the following funding bodies: 
• National Institutes of Health: Elsevier will send a version of the author's accepted 
manuscript that includes author revisions following peer-review for public access 
posting 12 months after final publication. Because the NIH 'Public Access' policy is 
voluntary, authors may elect not to deposit such articles in PMC. If you wish to 'opt 
out' and not deposit to PMC, you may indicate this by sending an e-mail to 
NIHauthorrequest@elsevier.com. More information regarding the agreement 
between Elsevier and the National Institutes of Health can be found at 

http://www.elsevier.com/wps/find/authorshome.authors/nihauthorrequest 
 

• The Wellcome Trust: Elsevier will send to PMC the version of the author's 
manuscript that reflects all author-agreed changes including those made post peer 
review, for public access posting immediately after final publication. Authors are 
required to initially subsidize their manuscript with fees reimbursed by the Wellcome 
Trust. Wellcome Trust authors, whose manuscripts are subsidised, will have the 
corresponding articles made free to non-subscribers on ScienceDirect 



 

http://www.sciencedirect.com and Elsevier's electronic publishing platforms. More 
information regarding the agreement between Elsevier and The Wellcome Trust can 
be found at : 

http://www.elsevier.com/wps/find/authorshome.authors/wellcometrustauthors.  
Further information for authors can be found at : 

http://www.elsevier.com/wps/find/authorshome.authors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5:  Normas para submissão de artigos da revista Arquivos Brasileiro de 

Endocrinologia e Metabologia 

 

A revista ABE&M publica contribuições originais de pesquisa básica, clínica e 

epidemiológica na área da Endocrinologia e Metabologia no formato de 1) artigo 

original, 2) revisão, perspectiva e atualização 3) apresentação de caso clínico e caso 

especial e 4) carta ao editor. Contempla ainda seção de memória e editorial. O 

manuscrito (MS) deve ser redigido preferencialmente em inglês e estar de acordo 

com as instruções do Comitê Internacional dos Editores de Revistas Médicas - 

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), também conhecidas 

como Normas de Vancouver. 

Autoria 

Todos os profissionais designados como autores devem responder pela 

autoria do MS e ter participado suficientemente do trabalho para assumir 

responsabilidade pública pelo seu conteúdo. O crédito de autoria deve ser baseado 

apenas por contribuições substanciais durante: (i) concepção, planejamento, 

execução, análise e interpretação dos resultados, (ii) redação ou revisão do MS de 

forma intelectualmente importante, e (iii) aprovação final da versão a ser publicada. 

A participação limitada a obtenção de fundos, coleta de dados, supervisão geral ou 

chefia de um grupo de pesquisa não justifica autoria. Os Editores podem solicitar 

justificativa para a inclusão de autores durante o processo de revisão, especialmente 

se o total de autores exceder a seis.  

Os conceitos e os fundamentos epistemológicos, os dados, as experiências, 

as fontes de pesquisa e as conclusões emitidos nos trabalhos assinados são da 

inteira responsabilidade dos autores. Os trabalhos submetidos aos ABE&M serão 

passíveis de revisão linguística por revisores e relatores qualificados pelo Conselho 

Editorial, sem perda do crédito de autoria e do vínculo de responsabilidade do autor 

em relação à obra de criação intelectual.  

 

Conflito de interesse 

Em todos os artigos deve ser incluída a informação quanto a potencial conflito 

de interesse científico de cada um dos autores. Descrever as colaborações 

financeiras que possam representar potencial conflito de interesse ou declarar que 



 

não há conflito de interesse que possa interferir na imparcialidade do trabalho 

científico. 

Submissão dos artigos 

Toda a submissão de MS deverá ser realizada por meio eletrônico pelo 

endereço http://www.abem-sbem.org.br. ou pelo http:www.scielo.br/abem, utilizando 

preferencialmente o acesso em língua inglesa.  

O autor-correspondente deverá criar um login de acesso e incluir todas as 

informações solicitadas. Um MS único (formato .doc ou .pdf) contendo texto, figuras 

e tabelas deve ser inserido no campo correspondente. O artigo deverá ser 

submetido exclusivamente para a revista ABE&M e não ter sido publicado 

previamente em meio impresso e eletrônico.  

Processo de avaliação 

O MS submetido aos ABE&M será analisado em duas etapas: 1) pelo 

conselho editorial, que realizará a primeira análise de acordo com a política editorial, 

originalidade, mérito científico e formato; e, se aprovado nesta fase, 2) o MS é 

encaminhado aos avaliadores de reconhecida competência no assunto para seu 

parecer (peer review).  

Decisão editorial  

Os critérios maiores para aceitação são a originalidade do trabalho e a 

relevância dos resultados. Um procedimento metodológico satisfatório não garante a 

aceitação do MS. A decisão final de aceitação ou rejeição do MS é de 

responsabilidade dos Editores.  

Manuscrito aceito  

Quando aceito o MS, os autores podem ser solicitados a enviar uma versão 

de texto e de figuras no formato adequado para a editoração gráfica. Ao ter o seu 

trabalho aceito para publicação, os autores transferem seus direitos aos ABE&M, 

termo aceito pelos autores durante o processo de submissão eletrônica. Antes da 

impressão gráfica, os autores receberão a prova editorial para avaliação, que deverá 

ser realizada dentro do prazo estabelecido. 

Direito autoral 

Todo o MS publicado torna-se propriedade da revista ABE&M e não poderá 

ser reproduzido, republicado ou divulgado por meio eletrônico sem permissão. 

Elaboração dos manuscritos  



 

Todo MS deverá apresentar uma página título com: (a) título do MS (em 

português e inglês), (b) nome e filiação institucional de todos os autores, (c) nome e 

endereço completo (incluindo e-mail) do autor-correspondente, (d) "título abreviado", 

de até 40 caracteres com espaço. Todo o MS deve incluir informação referente a 

conflito de interesse. As referências devem estar formatadas no estilo Vancouver e 

ser numeradas consecutivamente em ordem de aparecimento no texto e 

identificadas por numerais arábicos entre parênteses. 

1. Artigo Original 

É uma contribuição científica destinada a divulgar resultados de pesquisa 

original que não tenha sido publicada ou submetida em outros meios de divulgação. 

O MS deve ser digitado em espaço duplo, arial 10, com no máximo 25 páginas 

A4/carta e organizado em um único arquivo contendo: (a) página título, (b) resumo e 

descritores, (c) abstract (resumo em inglês) e keywords, (d) texto completo, (e) 

declaração de conflito de interesse (indispensável), (f) agradecimentos, (g) 

referências, (h) tabelas com título, (i) figuras e legendas.  

As páginas devem ser numeradas consecutivamente começando com a 

página título e não devem ultrapassar 25 páginas. O resumo do artigo original deve 

ser estruturado, especificando: objetivo, métodos, resultados, conclusão. Deve 

conter no máximo 1.000 caracteres (inclui espaço) para o resumo em português e 

para o resumo em inglês, e um máximo de 40 referências. Mencionar a fonte e/ou 

solicitar autorização para utilização de figuras previamente publicadas.  

2. Artigo de Revisão 

Constitui uma avaliação crítica ampliada e sistematizada da literatura sobre 

determinado assunto, devendo conter os procedimentos adotados, esclarecendo a 

delimitação e os limites do tema, e finalizando com conclusões do autor. Os artigos 

desta categoria são encomendados pelos editores a autores com experiência 

comprovada na área ou, ainda, quando a proposta direcionada pelos autores em 

contato prévio receber a aprovação do conselho editorial.O MS deve ser digitado em 

espaço duplo, arial 10, com no máximo 30 páginas A4/carta e organizado em um 

único arquivo contendo: (a) página título, (b) sumário e descritores, (c) summary e 

keywords, (d) texto completo, especificando subtítulos (e) declaração de conflito de 

interesse (indispensável), (f) agradecimentos, (g) referências, (h) tabelas com título, 

(i) figuras e legendas. As revisões não devem ultrapassar 30 páginas, incluindo o 

máximo de 60 referências, e as minirrevisões não devem ultrapassar 15 páginas 



 

com no máximo 20 referências. O sumário e o summary, sem estruturação, deverão 

ter um máximo de 1.000 caracteres. A menção de artigos previamente publicados na 

literatura nacional, incluindo ABE&M, deve ser considerada. Mencionar a fonte e/ou 

solicitar autorização para utilização de figuras previamente publicadas.  

3. Perspectiva e Atualização 

Na seção perspectiva, o propósito é servir como veículo de divulgação de 

novas ideias e conceitos em Endocrinologia, tanto na área básica como na aplicada 

ou, ainda, na que trata de ensino e treinamento. Em atualização incluiremos os MS 

de consenso elaborados por grupos de pesquisadores especialistas no assunto. Os 

autores devem estabelecer contato prévio com o editor expondo a proposta para o 

artigo de perspectiva e de atualização. O preparo do MS segue as instruções 

referidas em revisão.  

4. Apresentação de Caso Clínico 

Esta seção destina-se à publicação de casos clínicos interessantes e que 

apresentem alguma originalidade, curiosidade ou aspecto não convencional. O MS 

não deve ultrapassar 20 páginas e deve conter: (a) página título, (b) sumário e 

summary, cada um com no máximo 1.000 caracteres com espaço, (c) texto, (d) 

declaração de conflito de interesse, (e) agradecimentos, (f) referências (máximo de 

20) e (g) tabela/figura.  

5. Caso Especial 

Nesta seção, são contemplados casos de interesse didático especial, que 

tenham sido devidamente estudados e apresentados em reuniões clínicas de 

centros ou serviços de Endocrinologia reconhecidos nacionalmente. O MS deve 

incluir, necessariamente, o sumário do caso e a discussão geral do público presente 

naquela reunião, com nomes completos dos autores e vínculo institucional. O 

material deverá ser previamente editorado por um responsável e a autoria do MS 

deve limitar-se aos apresentadores e discutidores do caso, devendo constar a data e 

o local da apresentação, assim como o nome e o endereço e e-mail do autor-

responsável pelo MS. O MS não deve ultrapassar 20 páginas e deve conter: (a) 

página título, (b) sumário e summary, cada um com no máximo 1.000 caracteres 

com espaço, (c) texto, (d) declaração de conflito de interesse, (e) agradecimentos, (f) 

referências (máximo de 20) e (g) tabela/figura.  

6. Cartas ao Editor 



 

Esta seção inclui cartas que visam comentar ou discutir artigos recentes 

publicados na revista ou relatar resumidamente pesquisas originais ou achados 

científicos significativos. Não deve ultrapassar 8 páginas e deve conter: (a) página 

título, (b) texto, (c) declaração de conflito de interesse, (d) referências (máximo de 

15), (e) figura/tabela.  

7. Memórias 

Esta seção visa relembrar e homenagear pessoas, instituições e situações 

que foram importantes ou historicamente relevantes para a Endocrinologia, 

especialmente a brasileira. O MS pode ser submetido espontaneamente ou 

encomendado pelos editores aos autores que tenham tido maior convivência com a 

referida pessoa, lugar ou situação. Não deve ultrapassar 8 páginas e deve conter: 

(a) página título, (b) texto, (c) declaração de conflito de interesse, (d) referências 

(máximo de 15), (e) figura/tabela.  

8. Editoriais 

Os editoriais são escritos ou encomendados pelos Editores, abordando temas 

diversos da especialidade e/ou relativos à revista, ou discutindo um ou mais artigos 

publicados na revista ABE&M, e que apresentem interesse especial para os leitores. 

Os editoriais não devem ultrapassar 4 páginas e o máximo de 10 referências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



 

APÊNDICE A: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
CCS - DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa Prevalência de sinais e 
sintomas de doença arterial periférica e de neuropatia e capacidade de 
exercício em pacientes diabéticos atendidos pelo SUS no município de Natal 
que é coordenada pelo Professor Dr. Fernando A. Lavezzo Dias.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 
prejuízo ou penalidade. Não haverá pagamento pela sua participação. 

Essa pesquisa procura avaliar a prevalência de doença arterial periférica, 
neuropatia (alteração na função nervosa) periférica e autonômica cardíaca (nervos 
que controlam o coração) e a capacidade de exercício de pacientes diabéticos do 
município de Natal. 

Serão realizados os seguintes procedimentos: avaliação da sua qualidade de vida, 
avaliação da circulação dos membros inferiores através de testes clínicos 
(medida de pressão arterial), avaliação da sensibilidade dos pés, avaliação da 
variabilidade da frequência cardíaca (como funcionam os nervos que 
controlam o coração) por sinais eletrocardiográficos (eletrodos colados na 
pele do tórax), avaliação da capacidade de exercício através de questionários e 
de teste que mede a distância caminhada em 6 minutos, avaliação 
antropométrica (peso, altura, quantidade de gordura).  

Você pode se beneficiar deste projeto de pesquisa pois todos os 
voluntários receberão orientações quanto aos cuidados e maneiras de prevenir 
as complicações do diabetes mellitus (principalmente os problemas do 
coração, da circulação e as feridas nos pés) e os resultados da avaliação 
permitirão saber o risco de desenvolvimento de outras complicações do 
diabetes. 

Os testes realizados são seguros e praticamente não trazem nenhum risco a 
sua saúde. O teste da caminhada que requer esforço para ser realizado é auto-
limitado (você para quando se sente muito cansado), monitorado (frequência 
cardíaca controlada), supervisionado e de curta duração (6 minutos). 



 

Todas as informações obtidas nesta pesquisa serão sigilosas e seu nome não 
será identificado em nenhum momento. Danos sofridos comprovadamente 
decorrente desta pesquisa, terão direito à assistência e indenização na forma da lei. 
Gastos exclusivos de despesas decorrentes da participação do sujeito na pesquisa 
poderão ser ressarcido, caso solicitado. 

Qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 
diretamente para os professores Fernando A. L. Dias e Guilherme A. F. Fregonezino 
endereço: Departamento de Fisioterapia da UFRN, Campus Universitário Lagoa 
Nova, BR 101, CEP 59078-970 ou pelos telefones (84) 3342-2013 ou 3342-2001 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes: 
Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, S/N, Petrópolis. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu,___________________________________________________________, 
declaro estar ciente e informado(a) sobre os procedimentos de realização da 
pesquisa, conforme explicitados acima, e aceito participar voluntariamente da 
mesma. 

Assinatura:__________________________________________________________
___ Data:___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B: Ficha de avaliação clínica 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIENCIAS DA SÁUDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

FICHA DE AVALIAÇÃO 
 
 

1. 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME:_________________________________________ IDADE:________SEXO______________ 

ENDEREÇO:______________________________________________________________________ 

TELEFONES:______________________________ESTADO CIVIL:____________________________ 

ESCOLARIDADE:__________________________ RELIGIÃO:________________________________ 

PROFISSÃO:___________________DATA DA AVALIAÇÃO:________________________________ 

MÉDICO RESPONSÁVEL:____________________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO FÍSICO-FUNCIONAL:___________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO MÉDICO:____________________________________________________________  

TEMPO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO:___________________________________________________ 

MEDICAÇÃO EM USO:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

TEMPO DE USO: __________________________________________________________________ 

 

 

2. 

AVALIAÇÃO 

   QUEIXA PRINCIPAL:_______________________________________________________________ 
   H.D.A.:_________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________ 

         ANTECEDENTES PESSOAIS: 

       (  ) AMPUTAÇÃO       ( ) DOENÇA CARDÍACA PRÉVIA  ( ) CIRURGIA CARDÍACA PRÉVIA   

       (  ) NEUROPATIA DE OUTRA ORIGEM  ( ) DISTÚRBIOS DA TIREÓIDE ( ) AVE                                 

       (  ) RETINOPATIA DIABÉTICA   (   ) NEFROPATIA DIABÉTICA  (   ) USO DE ÁLCOOL 

       (   ) TABAGISMO  (   ) HAS 

 ANTECEDENTES FAMILIARES 

     (   ) DIABETES   (   ) HAS   (   ) AMPUTAÇÃO   (   ) NEUROPATIAS  (   )ÚLCERAS NOS MMII 

    Grau de parentesco:________________________________________________________________ 

 

SINAIS VITAIS:  Pressão arterial  

      Frequência cardíaca   



 

EXAME FÍSICO 

PESO: 
ALTURA: 
IMC:  
 
INSPEÇÃO DOS MMII 
 

 PRESENTE AUSENTE 

Telangectasias   

Varizes    

Veias reticulares   
 
3. 
INSPEÇÃO DOS PÉS 

 

 

 

 
 

4. 
ÍNDICE TORNOZELO-BRAÇO 
 

ÍNDICE TORNOZELO –BRAÇO  

ITB 

TORNOZELO BRAÇO ITB 

DIREITO        

ESQUERDO        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  D E 

A Ressecamento   

B Fissuras   

C Lesões fechadas   

D Lesões abertas   

E Calosidades   

F Cicatrizes   

G Edema/Calor/ Rubor   

H Lesões Ungueais   



 

5. 
AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE 
 
ESCALA NDS 
 

 
 
EXAME DE SENSIBILIDADE COM NEUROPEN ® 

 
 
 

 
                      Sensibilidade Tátil 

 
Sensibilidade Dolorosa 

 Presente Ausente Presente Ausente 
Nervos D E D E D E D E 
Fibular 

Profundo 
        

TP calcâneo         
TP 1º art         
TP 3º art         
TP 5º art         
TP 1º met         
TP 3º met         
TP 5º met         

Sural(lateral)         
Safeno(media

l) 
        

 



 

 

 


