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Introdução e objetivos: 

A neuropatia diabética afeta 50% dos diabéticos com mais de 60 anos e é a complicação 
mais comum do diabetes mellitus, compreendendo um conjunto de síndromes clinicas 
que afetam o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autônomo, de forma isolada 
ou difusa, aguda ou crônica, manifestando-se silenciosamente ou com quadros 
sintomáticos expressivos. Estudos relatam que a incidência de neuropatia são 
clinicamente significativas em cerca de 60% dos diabéticos. Objetivo: Avaliar a condição 
sensório-motora em diabéticos cadastrados em um PSF na cidade de Cachoeira- BA.  

Métodos: 
Pesquisa transversal, descritiva, com abordagem quantitativa. A amostra constituiu de 
60 participantes, onde foi realizado entrevista através de um questionário e um roteiro 
de avaliação clínica elaborado pelos pesquisadores. Aprovado pela comissão de ética 
e pesquisa da FADBA pelo parecer n.272.815 e CAAE 14685013-2-0000-0042.  

Resultado: 
Participaram 18 homens (30%) e 42 mulheres (70%), com idade media 63 ± 12,57. O 
estado civil 36(60%) são casados e 11(18,3%) são viúvos em relação aos demais. Na 
avaliação clínica, a dor foi presente em 70%, na fase crônica em 61,7%, com inicio 
gradual em 47,2%, e com sensação de queimação em 25,4%. 34,5% apontavam a dor 
bilateralmente e 25,5% de forma simétrica. Apresentaram calor nos pés 35,6%, vasculite 
inflamatória 58,3%, sensação de aperto em torno dos pés 27,1%, sensação de caminhar 
em colcha de algodão 18,3%, sensação de pé morto 27,1%, hipoestesia 28,6%, 
fraqueza muscular 39% e disestesia nas extremidades em 25,9%. 55% responderam 
que tinham dificuldade ao caminhar, e 25% dificuldade ao levantar objetos pequenos.  

Discussão e conclusão: 

A observação desses dados evidenciou a neuropatia diabética demonstrado pela 
presença de sinais e sintomas de disfunção nervosa periférica que compõem o quadro 
sintomático dessa complicação da diabetes e ainda a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce da neuropatia diabética pela atenção básica.  

   


