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RESUMO 

Objetivo: investigar as características sociodemográficas e clínico-epidemiológicas de adultos com 

diabetes, e o estado de saúde de seus pés, identificando os fatores de risco que propiciam o surgimento 

do pé diabético nesses pacientes. Método: estudo descritivo transversal, realizado no Centro de Saúde 

Escola Marco, com 36 diabéticos Tipo 2, matriculados no programa Hiperdia. Aplicou-se um roteiro 

de entrevista estruturado em 27 questões. Resultados: detectou-se que 88,9% dos diabéticos utilizam 

calçados inadequados. Dentre os que têm sintomas de neuropatia, 55,5% queixam-se de dor; 47,2% de 

dormência; 47,2% de fraqueza nas pernas; 41,6% de formigamento; 22,2% de agulhadas;  8,3% de 

queimação; 44,4% possuem histórico de úlcera nos pés; 69,4% apresentam deformidades nos pés; 

77,7% têm pele seca; 72,2% calosidades plantar; 61,1% micoses; 30% rachaduras e 30,5% varizes. A 

sensibilidade cutânea tátil é a mais prejudicada nos participantes do estudo com sinais de neuropatia, 

seguida das sensibilidades vibratória e dolorosa. A amplitude de todos os movimentos articulares do 

tornozelo encontra-se comprometida. Conclusão: os diabéticos investigados apresentaram alterações 

da sensibilidade e sintomatologia clínica, características da presença de neuropatia. Esta, juntamente 

com as limitações articulares, pode levar a um prejuízo funcional dos membros inferiores. Além disso, 

o quadro dermatológico encontrado (micoses, calosidades, pele seca), associado ao uso de calçados 

inadequados e  presença de neuropatia, implica um risco aumentado para a ocorrência de pé diabético 

na população investigada. 
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INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus (DM) constitui 

um grave problema de saúde pública, em 

decorrência das complicações agudas e 

crônicas que acarretam 

 e dos altos custos que gera ao país
1
.  

A neuropatia é uma das complicações do DM 

e se caracteriza por uma desordem difusa que 

compromete o sistema nervoso periférico, 

envolvendo os nervos motores, autonômicos e 

sensoriais.  
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Acomete 60 a 70% dos portadores de DM
2 

e



apresenta-se em diferentes tipos. A forma mais 

frequente é a polineuropatia distal, que 

corresponde cerca de 75% de todas as 

neuropatias desse diagnóstico
3
. Sua etiologia 

não está totalmente esclarecida e seu 

tratamento é sintomático. 

A lesão afeta, predominantemente, os 

nervos mais longos dos membros inferiores, 

podendo também afetar as mãos, causando 

dores, formigamento ou queimação e perda da 

sensibilidade cutânea. 

 Na neuropatia diabética pode ocorrer 

perda axonal (mais frequente) ou 

desmielinização segmentar dos nervos, 

ocasionando diminuição ou perda dos 

potenciais de ação dos nervos ou um retardo 

na velocidade de condução dos estímulos 

sensitivos e motores. A diminuição ou 

ausência da sensibilidade nos pés, facilita a 

ocorrência de traumas repetitivos que podem 

resultar em ferimentos
4-6

. Ao exame físico, 

pode estar presente a diminuição da 

sensibilidade dolorosa, tátil e térmica, a atrofia 

da musculatura intrínseca dos pés e ausência 

dos reflexos aquileus
7
. Os exames 

neurológicos dos pés dos diabéticos, 

recomendados pelo Consenso Internacional de 

Pé Diabético
8
, incluem a avaliação da 

sensibilidade tátil com o monofilamento de 

Semmes-Weinstein de 10g (monofilamento 

5.07). A incapacidade de percepção do 

monofilamento está associada com a 

neuropatia das grandes fibras, podendo prever 

futuras ocorrências de úlceras nos pés
9
. Além 

desta, são recomendados o teste de 

sensibilidade vibratória utilizando diapasão de 

128 Hz, o teste de sensibilidade dolorosa com 

um pino e a pesquisa do reflexo aquileu com o 

martelo neurológico. 

O pé diabético é caracterizado por 

lesões que ocorrem nos pés de portadores de 

DM e decorre da neuropatia em 90% dos 

casos. Quando essas lesões estão associadas à 

isquemia e a alterações da função 

imunológica, podem resultar em infecções 

graves. Essas, quando não tratadas precoce e 

adequadamente, evoluem para amputação e 

morte
10,11

. Em decorrência disso, a neuropatia 

periférica diabética é considerada a principal 

causa não-acidental de amputações de 

membros inferiores
12

 e os portadores de DM 

possuem de 15 a 40 vezes mais risco de serem 

submetidos a amputações, comparados à 

população em geral
4
. 40 a 70% de todas as 

amputações dos membros inferiores estão 

associadas ao DM
8
.  

A amputação é a complicação mais 

temida pelo paciente com pé diabético e 

também a mais dispendiosa
13

. Em cada mil 

pessoas com diabetes, cerca de 2,1 a 13,7, por 

ano, irão evoluir para amputação em 

decorrência de pé diabético. As taxas de 

mortalidade após amputação variam de 13 a 

40% no primeiro ano, de 35 a 65% após três 

anos e de 39 a 80% após cinco anos, sendo 

consideradas mais altas, quando comparadas a 

muitas doenças malignas
14

. 

No Brasil, cerca de 70% das 

amputações realizadas pelo sistema de saúde 

são de pessoas com diabetes. Em 2004, houve 

17 mil amputações de coxas e pernas, em 

decorrência das complicações do pé diabético, 

ocasionando um custo anual de 18,2 milhões 

para o sistema de saúde. Esses dados não 

incluem as cirurgias para retirada de dedos 

necrosados, que ocorrem em quantidade ainda 

maior
15

. As complicações do pé diabético são 

uma das causas mais prevalentes de 

hospitalização entre os portadores de DM
16

. 

Em um estudo realizado no Conjunto 

Hospitalar de Sorocaba, em São Paulo, acerca 

do custo hospitalar de pacientes portadores de 

DM hospitalizados devido ao pé diabético, 

65% desses pacientes evoluíram para 

amputação, sendo 30% de amputação ao nível 

da coxa. Além dos altos custos hospitalares 

dispendidos, associam-se os custos com 

próteses de membro inferior, que, no ano de 

2001, gerou gastos de cerca de três mil reais 

por cada paciente. Constatou-se, ainda, que 

39% destes pacientes encontravam-se dentro 

da faixa economicamente produtiva
17

. 

Entretanto, esse quadro se torna mais 

preocupante à medida que estudos revelam que 

apenas 12% dos médicos examinam os pés dos 

portadores de DM, quando não há queixas 

clínicas durante a consulta
7
. 

Desse modo, o exame clínico dos pés , 

durante a consulta com profissionais de saúde 

e a educação do portador de diabetes, quanto 

aos cuidados com os pés, são estratégias 

fundamentais na prevenção da formação do pé 

diabético.  

 

OBJETIVO 

Investigar as características dos 

pacientes diabéticos quanto às variáveis 

sociodemográficas, clínico-epidemiológicas e 

o estado de saúde dos seus pés, identificando 



os fatores de risco desencadeantes do 

surgimento do pé diabético.  

 

MÉTODO 

Estudo descritivo transversal, 

realizado em uma Unidade Básica de Saúde – 

Centro de Saúde Escola Marco –, vinculada à 

Universidade do Estado do Pará, em Belém, 

no estado do Pará. A pesquisa ocorreu com 

diabéticos matriculados no programa Hiperdia. 

O Hiperdia é um programa nacional do 

Ministério da Saúde que se desenvolve nas 

unidades básicas de saúde e que permite o 

cadastramento e o acompanhamento da 

população que apresenta hipertensão e 

diabetes
18

. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

da Universidade Federal do Pará e autorizado 

pela direção da unidade. Participaram da 

pesquisa 36 diabéticos Tipo 2, com idade 

superior ou igual a 30 anos, com tempo 

médio de doença de 8,4 anos,  regularmente 

matriculados no programa, após assinarem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Foram excluídos diabéticos com afecções 

neurológicas prévias, em decorrência dessas 

doenças afetarem as respostas nos testes 

neurológicos realizados no exame dos pés. 

Um instrumento de coleta de dados 

com 27 questões, objetivando reunir dados 

sociodemográficos e clínico-epidemiológicos, 

bem como avaliar o estado de saúde dos pés, 

foi aplicado, após os participantes assinarem o 

termo de consentimento. O instrumento foi 

submetido à avaliação de médicos com 

experiência no atendimento a diabéticos. Os 

treze primeiros itens do instrumento incluíram 

dados de identificação e socio-demográficos 

dos participantes, dados relacionados à 

doença, aos fatores associados e ao controle 

metabólico. Os doze itens seguintes 

envolveram o exame físico dos pés, relativo 

aos aspectos dermatológicos, neurológicos, 

circulatórios, estruturais e da amplitude 

articular. Avaliadas as características do 

calçado, bem como a presença de sintomas 

clínicos de neuropatia periférica distal e o 

histórico de úlcera nos pés. Os dois últimos 

itens incluíram dados acerca do 

comportamento alimentar e da atividade física. 

O exame dos pés foi realizado sob 

orientação médica. A coleta de dados ocorreu 

durante a visita clínica mensal dos 

participantes diabéticos ao programa Hiperdia, 

no período de dezembro de 2008 a abril de 

2009. Após a avaliação, que durou 

aproximadamente 45 minutos, os participantes 

receberam orientações acerca dos cuidados 

preventivos com os pés e da utilização de 

calçados adequados. 

Na avaliação do calçado foram 

utilizados dois critérios: o estilo (modelo) do 

calçado e o material de fabricação empregado. 

O estilo era avaliado como adequado, quando 

o calçado protegia os pés; o material, quando o 

calçado era macio e o solado era grosso e 

firme
10

. O calçado era considerado adequado, 

quando atendia aos dois critérios. 

Na avaliação, os pés dos participantes 

foram fotografados descalços e calçados, nos 

planos frontal e lateral. Em seguida, 

realizaram-se exames da amplitude articular 

dos tornozelos, da sensibilidade cutânea tátil, 

da sensibilidade vibratória, da sensibilidade 

dolorosa e do reflexo aquileu de ambos os pés 

dos diabéticos. A amplitude articular dos 

tornozelos foi mensurada com goniômetro de 

360
o
. Para avaliar a sensibilidade cutânea tátil, 

utilizou-se o monofilamento de 5.07 de 

Semmes-Weinstein, aplicado no paciente com 

os olhos fechados, tendo como referência um 

mapa sensitivo de dez pontos – primeiro, 

terceiro e quinto dígitos plantar; primeira, 

terceira e quinta cabeça dos metatarsos plantar; 

meio plantar e lateral esquerda do meio 

plantar; calcâneo e dorso, entre primeiro e 

segundo dedos. A sensibilidade cutânea tátil 

foi considerada prejudicada, quando houve a 

presença de 1 a 4 locais insensíveis, após três 

tentativas
9
. A sensibilidade vibratória foi 

verificada por meio do diapasão de 128 hz, 

com o paciente de olhos fechados, aplicado 

sobre a parte óssea da falange distal do hálux. 

Considerou-se a sensibilidade vibratória 

comprometida, quando esta se apresentou 

diminuída ou ausente, após três tentativas. A 

sensibilidade dolorosa foi averiguada, 

utilizando-se um alfinete descartável na região 

dorsal inferior do hálux, sem penetração na 

pele. Considerou-se como alterada a 

sensibilidade dolorosa, quando se apresentava 

insensibilidade ou diminuição da sensibilidade 

ao estímulo doloroso. O reflexo aquileu foi 

avaliado por meio do martelo neurológico 

básico. O reflexo foi tido como prejudicado, 

quando não havia esboço de movimento 

reflexo ou este estava diminuído, após três 

tentativas. O pulso tibial posterior ou  



o pulso pedioso foi apalpado. O pulso tibial 

posterior ou pedioso foi considerado 

prejudicado, quando o fluxo sanguíneo 

encontrava-se diminuído ou ausente à 

palpação em ambos os pulsos. 

 Os dados do controle metabólico e da 

pressão arterial foram analisados tendo como 

referência o Manual Básico Sobre 

Diabetes/UNIFESP
1
. O índice de massa 

corporal (IMC) foi avaliado conforme 

preconiza a World Health Organization
19

.  

Os dados foram digitados no Excel, 

analisados pelo programa Bioestat, versão 5.0, 

e apresentados pela estatística descritiva. 

 

RESULTADOS 
Tabela I: Distribuição das variáveis socio-

demográficas dos participantes diabéticos do 

Centro de Saúde Escola Marco, dez de 2008/abr de 

2009, (n=36). 

 

Tabela II: Distribuição das variáveis segundo os 

aspectos clínicos, dos participantes diabéticos do 

Centro de Saúde Escola Marco, dez de 2008/abr de 

2009, (n=36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Co-morbidades n % 

Neuropatia 27 75,0 

Hipertensão 25 69,5 

Colesterolemia 10 27,8 

Oftalmopatia 10 27,8 

Depressão 4 11,1 

Tabagismo 3 8.3 

Sedentarismo 14 38.9 

Sem Co-morbidade 5 13,9 

IMC   

Normal 6 16.7 

Sobrepeso 19 52.7 

Obesidade grau I 9 25.0 

Obesidade grau II 1 2,8 

Obesidade mórbida 1 2,8 

Tempo de doença 

(anos) 

  

< 5 9 25.0 

5 |- 10 15 41.7 

10 |- 20 10 27.8 

> 20 2  5.5 

Glicemia de jejum   

>110 30 83,3 

<110 6 16,7 

Tratamento Atual   

Anti-diabéticos orais 27 75,0 

 Anti-diabéticos orais e 

insulina 5 

 

14,0 

Insulina 2   5.5 

Anti-diabéticos orais e  

fitoterápicos 2   5.5 

Gênero n % 

Masculino 13 36,1 

Feminino 23 63,9 

Idade   

 30 |- 45 2  5,6 

 46 |- 60 20 55,6 

  > 60 14 38,9 

Estado Civil   

 Solteiro 6 16,7 

 Casado 22 61,1 

 Divorciado 1 2,8 

 Viúvo 7 19,4 

Escolaridade   

Analfabeto 1 2,8 

Fundamental Incompleto 21 58,3 

Fundamental Completo 9 25,0 

Ensino Médio 5 13,9 

Situação Profissional   

Aposentado/Pensionista 13 36,1 

Empregado 7 19.4 

Benefício 3 8,3 

Autônomo 

Desempregado 

6 

2 

16,7 

5,6 

Sem vínculo 5 7,9 

Critério-Classe   

Classe B2 4 11,1 

Classe C1 7 19,4 

Classe C2 19 52,8 

 Classe D 6 16,7 

Renda   

≤ 1 2 5,6 

1 -| 3 28 77,8 

3 -| 5 5 13,9 

>5 1 2,8 



Tabela III: Avaliação dos Pés dos Portadores de 

Diabetes Mellitus do Centro de Saúde Escola 

Marco, dez de 2008/abr de 2009, (n=36). 
 

Calçado adequado 

(n=36) 

Freqüência % 

Sim 4 11,1 

Não 32 88,9 

Sintomas (n=36)   

Dor 

      
 

20 55,5 

Queimação 3   8,3 

Dormência 17 47,2 

Formigamento 15 41,6 

Agulhada 8 22,2 

Fraqueza nas pernas 15 47,2 

Sem queixas 4 11,1 

Histórico de úlcera 

(n=36) 

  

Sim 16 44,4 

Não 20 55,6 

Tempo de cicatrização 

(n=16) 

  

1 a 4 semanas 9 56,2 

4 a 8 semanas 4 25,0 

> 8 semanas 3 18,8 

Deformidade (n=36)   

Sim 11 30,6 

Não 25 69,4 

Tipo de deformidade 

(n=11) 

  

Hálux valgo 6 54,5 

Pé em garra 1  9,1 

Pé plano 1  9,1 

Outros 3 27,2 

Aspectos 

dermatológicos (n=36) 

  

Calos 26 72,2 

Micose 22 61,1 

Rachaduras 18 50,0 

Pele seca 28 77,7 

Bolhas 1  2,7 

Úlcera 1  2,7 

Varizes 11 30,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela IV: Teste Diagnóstico Alterado e 

Lateralidade de Membro Inferior, conforme o sexo 

dos participantes diabéticos do Centro de Saúde 

Escola Marco, dez de 2008/abr de 2009, (n=27). 

 

 

Tabela V: Média e desvio padrão da Amplitude do 

Movimento Articular dos Tornozelos, em Graus, 

dos Diabéticos do Centro de Saúde Escola Marco, 

dez de 2008/abr de 2009, (n=36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste Diagnóstico 

Alterado e 

Lateralidade de 

Membro Inferior 

Sexo 

Masculino 

(n=9) 

Feminino 

(n=18) 

n % n % 

Sensibilidade cutânea 

tátil direita 

6 66,7 11 61,1 

Sensibilidade cutânea 

tátil esquerda 

6 66,7 8 44,4 

Pulso tibial posterior ou 

pedioso direito 

4 44,4 4 22,2 

Pulso tibial posterior ou 

pedioso esquerdo 

3 33,3 4 22,2 

Sensibilidade vibratória 

direita 

5 55,5 7 38,9 

Sensibilidade vibratória 

esquerda 

3 33,3 12 66,7 

Sensibilidade dolorosa 

direita 

5 55,5 4 22,2 

Sensibilidade dolorosa 

esquerda 

7 77,8 3 16,7 

Reflexo aquileu direito 3 33,3 3 16,7 

Reflexo aquileu 

esquerdo 

2 22,2 2 11,1 

Movimento Articular Pé direito Pé esquerdo 

Flexão Plantar (0 a 50⁰)  20.6 ± 8.9 18.8 ± 7.0 

Dorso Flexão (0 a 20⁰) 13.6 ± 4.5 13.6 ± 4.9 

Inversão (0 a 35⁰) 14.1 ± 3.2 15.5 ± 6.6 

Eversão (0 a 15⁰)   8.6 ± 3.2 8.6 ± 2.9 



DISCUSSÃO 

Os dados sociodemográficos 

apontam, entre os diabéticos do estudo, o 

predomínio do sexo feminino, a baixa 

escolaridade, a idade média de 58 anos e a 

baixa renda familiar. Os achados em relação 

ao sexo e a faixa etária dos participantes 

mantiveram características similares às 

descritas em estudos não- randomizados
20,21

.  

A OPAS/OMS
22

 destaca que 

aproximadamente 90% dos diabéticos Tipo 2 

são obesos ou têm excesso de peso e que o 

sedentarismo é responsável pelo surgimento de 

10 a 16% dos casos de diabetes. Dentre os 

participantes do estudo, mais de um terço 

(38,9%) são sedentários. Também se observa 

um predomínio de sobrepeso (52,7%) ou 

obesidade (30,6%), além da presença de 

hipercolesterolemia. Verifica-se que a maioria 

(83,3%) dos diabéticos apresenta glicemia de 

jejum acima dos valores recomendados pela 

Sociedade Brasileira de Diabetes
1
. Entre os 

fatores que predispõem a progressão da 

neuropatia diabética estão a elevação e a 

flutuação da glicemia. Esse fato torna-se 

bastante preocupante, pois a elevação crônica 

da glicose sanguínea causa lesões teciduais, 

ocasionando, além da neuropatia, a nefropatia 

e a oftalmopatia. Esta última está presente em 

quase um terço (27,8%) dos participantes deste 

estudo. A elevação da glicose sanguínea, 

associada à hipertensão arterial e à 

hipercolesterolemia, contribue para o 

surgimento de alterações funcionais e 

estruturais nos pequenos vasos sanguíneos e 

predispõe ao aparecimento de cardiopatias e 

do acidente vascular cerebral
23

.  

As doenças de membro inferior, como 

doença vascular periférica, neuropatia 

periférica, úlcera nos pés ou amputação, são 

duas vezes mais comuns em pessoas diabéticas 

comparadas com as não-diabéticas e afetam 

30% dos diabéticos acima de 40 anos
9
. Na 

população estudada, encontrou-se uma alta 

prevalência de neuropatia, presente em 27 dos 

36 participantes. Considerando que a idade 

média dos participantes desta pesquisa é de 58 

anos e o tempo médio de doença é de 8,4 anos, 

estes dados estão de acordo com estudos que 

indicam um aumento da prevalência de 

neuropatia com a idade e com o tempo de 

duração do diabetes
24

.  

Os sinais e sintomas de neuropatia 

relatados na literatura, como dores, dormência,  

 

 

formigamento, perda da sensibilidade cutânea 

tátil e pele seca, foram encontrados em 75% 

dos diabéticos investigados
3,6

. 

A neuropatia autonômica leva à 

redução ou à ausência da secreção sudorípara, 

ocasionando o ressecamento da pele dos pés, 

com rachaduras e fissuras, e predispõe ao 

surgimento de úlceras
8
. Verifica-se nos 

participantes um predomínio (77,7%) de pele 

seca e, em 50%, a presença de rachaduras.   

A presença de micoses nos pés 

contribui para agravar os transtornos 

neuropáticos, isquêmicos ou ambos, 

favorecendo o descontrole metabólico ou 

progredindo para uma infecção generalizada. 

A alta prevalência (61,1%) de micoses nos pés 

encontrada no estudo sugere a necessidade de 

os profissionais de saúde realizarem o exame 

clínico dos pés em consultas de rotina. 

A formação de calosidades nos pés 

tem sido considerada como um fator 

predisponente à ulceração. Desse modo, uma 

avaliação cuidadosa dos calos é um 

componente essencial do exame dos pés. O 

desenvolvimento de calos pode ser 

proveniente de fatores como idade e calçado, 

que, quando associados com a neuropatia 

diabética, favorecem o surgimento de 

úlceras
25

. Calçados impróprios, que não 

protegem adequadamente os pés, ou calçados 

novos e de uso recente, bem como a falta de 

calçados são a origem dos principais traumas 

que causam úlceras nos pés
8
. Detectou-se que 

72,2% dos participantes apresentam 

calosidades plantares, que 88,9% utilizam 

calçados inadequados e 44,4% têm histórico 

de úlceras nos pés. 

No teste de amplitude articular do 

tornozelo, a literatura relata que é esperada, 

entre os pacientes diabéticos neuropáticos, a 

diminuição da amplitude desses movimentos. 

Esta diminuição pode ser devida à rigidez 

articular, em decorrência de alterações 

estruturais no colágeno
26

. Sacco et al
27

 relatam 

que a redução da amplitude articular também 

pode ser atribuída às alterações da 

sensibilidade cutânea tátil e vibratória. Em 

estudo realizado com diabéticos, em um 

hospital universitário de São Paulo
27

, os 

autores identificaram a redução da amplitude 

articular do tornozelo com valores médios 

mais elevados do que os encontrados neste 

estudo. 

 



CONCLUSÃO 

 

O estudo revela que os diabéticos 

investigados apresentam alterações da 

sensibilidade e sintomatologia clínica 

características da presença de neuropatia. Esta,  

juntamente com as limitações articulares, pode 

levar a um prejuízo funcional dos membros 

inferiores. Além disso, o quadro 

dermatológico encontrado (micoses, 

calosidades, pele seca), associado ao uso de 

calçados inadequados e à presença de 

neuropatia, implica um risco aumentado para a 

ocorrência de pé diabético na população 

investigada. 

Os achados enfatizam a necessidade 

de os profissionais de saúde intervirem junto a 

esta clientela em situação de risco, utilizando 

estratégias educativas para prevenir o 

desenvolvimento do pé diabético. 

 

 

SUMMARY 

EVALUATION OF THE FEET OF DIABETICS PACIENTS ASSISTED AT HEALTH UNIT IN BELÉM-

PARÁ 

Enise Cássia Abdo NAJJAR,
 
Jorge Abdo NAJJAR,

 
Eleonora Arnaud Pereira FERREIRA e Luiz Carlos de 

ALBUQUERQUE 

 

Objective: investigate the sociodemographic, clinic-epidemiological characteristic of adults with 

diabetes and the health condition of their feet to identify risk factors which may proportionate the 

surge of diabetic foot in these patients. Method: descriptive study with transversal outline, done at 

Centro de Saúde Escola Marco, with 36 diabetes type 2 patients enrolled in the Hiperdia Program. A 

27 question structured interview was done.  Results: those who did not wear adequate shoes consisted 

of 88,9%. From those  with neuropathy symptoms, 55,5% complained of pain, 47.2% numbness, 47.2 

leg weakness, 41.6% tingling, 22,2% twinge , 8,3% burn. Among the patients, 44.4% have a foot 

ulcer history, 69,4% present foot deformities 77.7% dry skin, 72.2% plantar fibromatosis, 61.1% 

mycosis, 30% cracks, 30.5% varizes. The touch coetaneous sensibility was the most damaged on 

patients with signs of neuropathy, followed by vibratory and painful sensibility. The amplitude of all 

ankle articular movements is jeopardized. Conclusion: the study shows that the investigated diabetics 

present changes of sensibility and clinic symptomatology which is a characteristic of neuropathy 

presence. That, with other articulate restrictions, may lead to a functional deficiency of the lower 

limbs. Besides, the dermatological situation found (mycosis, callus, dry skin) associated to inadequate 

shoes and the presence of neuropathy means an increased risk of diabetic foot in the studied 

population.  

 
KEY WORDS: diabetes mellitus, diabetic neuropathies, diabetic foot. 
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