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Introdução e objetivos: A estesiometria por monofilamentos tem sido
utilizada na tentativa de quantificar a avaliação da sensibilidade periférica.
Um dos elementos que avalia a integridade das vias sensoriais é o tempo de
reação (TR) à estimulação elétrica. O objetivo deste estudo foi correlacionar
a estesiometria e o tempo de reação à estimulação elétrica em sujeitos com
diabetes mellitus do tipo 2 (DM2).

Métodos: Avaliados 45 sujeitos com DM2. Os pés foram percutidos pelos
monofilamentos em 10 pontos: dorso; região plantar das falanges distais e
cabeça dos metatarsos I, III e V; borda lateral e medial do mediopé e
superfície plantar e medial do calcâneo. Um escore foi obtido a partir de
uma pontuação de 0 a 6 para cada ponto baseada na espessura do
monofilamento em ordem decrescente. Para o TR foi utilizado o sistema
NeuroStim, eletrodos no hálux e corrente senoidal nas frequências de 1 e
3000 Hz. Os participantes acionaram um dispositivo após reconhecimento
sensorial para determinar o TR. Utilizado o teste de correlação de
Spearman. Protocolo aprovado pelo CEP da FEPECS (Protocolo
160.752/2012).

Resultado: Avaliados 45 sujeitos com DM2 e média de idade de 68,51±6,82
anos. O valor médio da estesiometria do pé direito foi de 39±5 pontos e no
esquerdo foi de 40±6 pontos. O TR médio no pé direito na frequência de 1
Hz foi de 1,38±0,44 segundos enquanto no pé esquerdo foi de 1,24±0,32
segundos. Na frequência de 3000 Hz, a média no pé direito foi de 0,96±0,19
e no esquerdo de 0,96±0,29 segundos. Não existiu correlação entre RT 1 Hz
e estesiometria (0.073) assim como entre TR 3000 Hz e estesiometria
(0.073), ambos em hemicorpo direito. No hemicorpo esquerdo, o grau de
relacionamento linear entre as variáveis TR 1 Hz e estesiomentria (0.001) e
TR 3000 Hz e estesiometria (-0.049) também não existiu.

Discussão e conclusão: As correlações entre as variáveis TR e
estesiometria foram desprezíveis. A hipótese de uma possível correlação



negativa entre as variáveis foi refutada já que os monofilamentos avaliam os
receptores periféricos, enquanto o TR é obtido a partir da integridade das
vias de condução nervosa. Conclui-se que não há correlação entre os escores
obtidos na estesiometria por monofilamentos e RT nas frequências de 1 Hz e
3000 Hz na avaliação sensorial de sujeitos com DM2.
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