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Introdução e objetivos: O Instrumento de Classificação de Neuropatia de
Michigan (MNSI) foi desenvolvido como um instrumento de pesquisa para
avaliação da neuropatia diabética a partir de um questionário com 15
questões e um exame da extremidade inferior. 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 o MNSI-Brasil e o tempo
de reação à estimulação elétrica em sujeitos com diabetes mellitus do tipo 2
(DM2).

Métodos: Foram avaliados 45 sujeitos com DM2. O MNSI-Brasil foi aplicado
em 3 partes: (1) texto com orientações de como usar; (2) versão de
autorrelato do sujeito e (3) formulário de exame físico do examinador. Os
itens do MNSI-Brasil são pontuados de 0 a 1 e ao final da aplicação, um
escore igual ou maior que 8 no somatório sugere presença de neuropatia
periférica. Para o RT foi utilizado o sistema NeuroStim, eletrodos no dorso
do hálux e corrente senoidal nas frequências de 1 e 3000 Hz. Os
participantes acionaram um dispositivo após reconhecimento sensorial para
determinar o TR. Foi utilizado o teste de correlação de Spearman. Protocolo
aprovado pelo CEP da FEPECS (Protocolo 160.752/2012).

Resultado: Foram avaliados 45 sujeitos com DM2 e média de idade de
68,51±6,82 anos. O valor médio no MNSI-Brasil foi de 4,07±2,48. 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. O coeficientes de correlação foi pouco significante entre TR 1 Hz
e MNSI-Brasil (0.138) e fraca e negativa entre TR 3000 Hz e MNSI-Brasil
(-0.384), ambos em hemicorpo direito. No hemicorpo esquerdo, o grau de
relacionamento linear entre as variáveis TR 1 Hz e MNSI-Brasil (-0.036) e
TR 3000 Hz e MNSI-Brasil (-0.220) também foi fraco.

Discussão e conclusão: A hipótese de correlação foi refutada, já que
dentre os avaliados não encontramos neuropatas. O MNSI-Brasil combina
avaliação de receptores periféricos com sinais e sintomas sugestivos de



neuropatia, enquanto o TR é obtido a partir da integridade das vias de
condução nervosa. O diagnóstico em fase subclínica pode ser ignorado com
uso apenas do MNSI-Brasil. Conclui-se que não há correlação entre o MNSI-
Brasil e TR nas frequências de 1 Hz e 3000 Hz na avaliação sensorial de
sujeitos com DM2.
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