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Introdução e objetivos: 
Diabetes é uma enfermidade que atinge grande massa da população brasileira estando 
diretamente ligada com a falta de cuidados e tratamentos adequados, podendo evoluir 
para cronicidade refletida na dessensibilização dos pés provocando uma possível 
amputação, mais frequente em membro inferior. Estudos relatam que aproximadamente 
70% destas amputações realizadas implicam taxas de mortalidade relativamente altas 
e 50% dos portadores desenvolvem essas neuropatias, que alteram a vascularização 
dos axônios dos nervos sensitivos, motores e/ou viscerais que inervam os membros 
inferiores. Objetivo: Avaliar a estimativa da sensibilidade tátil dos pés de portadores dos 
diabetes na Atenção Básica no Recôncavo Baiano.  

Métodos: 
Pesquisa transversal, descritiva, com abordagem quantitativa. A amostra constituiu de 
60 participantes, onde foi realizada avaliação física através do estesiômetro (Semmes-
Weinstein Monofilaments), marca SORRI. Aprovado pela comissão de ética e pesquisa 
da FADBA pelo parecer n.272.815 e CAAE 14685013-2-0000-0042.  

Resultado: 
Foram analisados o pé direito e esquerdo. No pé direito destacou-se o 3º monofilamento, 
no ponto 1 apresentou sensibilidade protetora diminuída em 25(44,6%), no ponto 2 com 
25(44,6%), no ponto 3 com 21(37,5%), no ponto 4 com 23(41,1%), no ponto 5 com 
19(33,9%), no ponto 6 com 21(37,5%), no ponto 7 com 26(46,4%), no ponto 8 com 
25(44,6%), já no ponto 9 e 10 houveram diferenças respectivamente, onde o 4º 
monofilamento de cor vermelha mostrou-se em 18(32,1%) e 2º monofilamento de cor 
azul em 17(30,9%), com sensibilidade diminuída. No pé esquerdo no ponto 1 apresentou 
sensibilidade protetora diminuída em 22(38,6%), no ponto 2 com 24(41,4%), no ponto 3 
com 20(35,1%), no ponto 4 com 29(50,9%), no ponto 5 com 22(37,5%), no ponto 6 com 
22(37,9%), no ponto 7 com 24(41,4%), no ponto 8 com 29(50,0%), já no ponto 9 e 10 
houveram diferenças respectivamente, onde o 5º monofilamento de cor laranja mostrou-
se em 19(32,8%) e 2º monofilamento de cor azul em 15(27,3%), com sensibilidade 
diminuída.  

Discussão e conclusão: 
Constatou-se, por intermédio dos resultados encontrados, que grande maioria dos 
diabéticos já não apresentam normalidade sensorial, mas sim uma diminuição da 
sensibilidade com dificuldades quanto discriminação fina, temperatura, pressão e 
proteção nos pés, que persistirão em uma evolução progressiva sem os devidos 
cuidados.  


