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Introducao: A perda progressiva da sensibilidade cutânea dos membros inferiores tem um papel importante na incidência de
complicações e na morbidade geral do diabetes mellitus. Cerca de 15% da população diabética desenvolverá ulcerações nos membros
inferiores, em geral complicadas por infecção e cicatrização lenta, podendo levar à amputação das partes.

Objetivos: Estimar a condição sensorial protetora dos pés dos diabéticos cadastrados em Unidades de Saúde da Família (ESF’s) no
município de Cachoeira-BA.

Método: Estudo transversal, descritivo e quantitativo. Participaram 127 diabéticos tipo I e II, cadastrados em ESF’s da cidade de
Cachoeira-BA, onde foram coletadas informações clínicas, sócio demográficos e examinados com o estesiômetro (Semmes-Weinstein),
marca SORRI. Indivíduos que apresentaram alterações cognitivas foram excluídos da pesquisa. Foi realizado estatística descritiva das
variáveis expressas em média, desvio padrão e frequência. Aprovado pelo CEP da Faculdade Adventista da Bahia parecer n.272.815 e
CAAE 468513-2-0000-0042.

Resultados: 35 (27,6%) homens e 92 (72,4%) mulheres, idade média 64,3 ± 12,53 anos. No diagnóstico clínico 67(52,8%) são
diabéticos e 57(44,9%) possuem hipertensão associada. No pé direito a cor mais frequente: lilás (ponto1) com 44(34,6%); lilás (ponto2)
41(32,3%); lilás (ponto3) 42(33,1%); lilás (ponto4) 45(35,4%); lilás (ponto5) 39(30,7%); lilás (ponto 6) 37(29,1%); lilás (ponto7)
42(33,1%); lilás (ponto8) 43(33,9%); laranja (ponto9) 27(21,3%); lilás (ponto10) 24(18,9%). No pé esquerdo predominou: lilás (ponto1)
43(33,1%); lilás (ponto2) 40 (31,5%); lilás (ponto3) 38(29,9%); lilás (ponto4) 49(38,6%); lilás (ponto5) 41(32,3%); lilás (ponto6)
41(32,3%); lilás (ponto7) 40(31,5%); lilás (ponto8) 49(38,6%); lilás e laranja (ponto9) 27(21,3%); lilás (ponto10) 23(18,1%).

Conclusão: O lilás indica diminuição da sensibilidade protetora, permanecendo o suficiente para prevenir lesões. O laranja indica perda
da sensação protetora, ainda podendo sentir pressão profunda e dor. As alterações de sensibilidade plantar no paciente com diabetes
mellitus são responsáveis pela considerável morbidade relacionada com as úlceras plantares e suas complicações."
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