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RESUMO 

 

Introdução/Objetivo: Recomendações são feitas para que todo diabético realize 
anualmente exame neurológico nos membros inferiores, a fim de identificar perda de 
sensação protetora, mais precocemente. Realizamos estudo, utilizando neuroteste 
computadorizado (PSSD) com o qual havia experiência clínica prévia das 
pesquisadoras, com o objetivo de determinar a sua acurácia, comparando-a com a de 
dois outros testes mais simples, mas já estudados pela literatura. Método: 
Denominamos no grupo estudo, 334 diabéticos tipo 2, sem história prévia de feridas 
e/ou amputações nos pés que foram submetidos à avaliação de sensibilidade cutânea 
utilizando o neuroteste com PSSD. Foram avaliados os territórios cutâneos dos nervos 
fibular profundo, plantar medial e ramo calcâneo ambos do nervo tibial posterior. 
Estímulos foram provocados segundo as modalidades: um ponto estático, um ponto 
em movimento, dois pontos estáticos, dois pontos em movimento. Foram comparados 
os resultados com monofilamento de Semmes-Weisntein nº 5,07 (MSW) e com os do 
diapasão de 128 Hz. Foram 228 pacientes não-diabéticos, submetidos aos mesmos 
testes denominados grupo controle. A análise estatística foi direcionada para as 
variáveis determinantes da qualidade de um teste diagnóstico. Resultados: A 
sensibilidade e especificidade para um ponto estático variou de 100 a 75% e 8,7 a 
54,5%. Para a modalidade dois pontos estáticos, os valores para sensibilidade e 
especificidade foram: 54,5 a 63,6% e 82,6 a 91,3%, respectivamente. Discussão: Os 
resultados obtidos permitem inferir que o neurodispositivo computadorizado 
apresentou maior acurácia diagnóstica em comparação com a de teste tradicional 
(MSW) e poderá assim ser implementado como forma de acompanhamento do 
comprometimento da fibra nervosa em membro inferior de paciente diabético.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Neuropatias diabéticas. Pé. Receptores sensitivos. Tato. 
Limiar sensorial. Sensibilidade e especificidade.   
 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Introduction/Objective: Annual recommendations are made for each diabetic to 
undergo a comprehensive neurological examination in order to identify loss of 
protective sensation at an early stage. Among the available equipment, a computerized 
neurotest was chosen to determine the accuracy it offered. Method: We denominated 
the study group, the 334 type 2 diabetics with no previous history of wounds and/or 
amputations in the feet that were subjected to the skin sensitivity assessment using 
the neurotest. Cutaneous territories of the deep fibular, medial plantar and calcaneus 
branches of the posterior tibial nerve were evaluated. Stimuli were provoked according 
to the modalities: a static point, a moving point, two static points, two moving points, 
and the discrimination between two static and moving points. Manoeuvres with the 
Semmes-Weinstein monofilament No. 5.07 (SWM) and with the 128 Hz tuning fork 
were carried out. Two hundred and twenty-eight non-diabetic patients submitted to the 
same tests, formed the control group. The statistical analysis was directed towards the 
variables that determined the quality of a diagnostic test. Results: The sensitivity and 
specificity for 1 static point ranged from 100 to 75% and 8.7 to 54.5%, respectively. For 
the 2 static points, the values for sensitivity and specificity ranged from 54.5 to 63.6% 
and 82.6 to 91.3%, respectively. Discussion: The results obtained allow us to infer 
that a computerized neuro-device has the greatest diagnostic accuracy and can be 
implemented as a way of monitoring nerve fiber impairment. 

 
 
 
 
 
KEYWORDS: Diabetic neuropathies. Foot. Sensitive receptors. Tact. Sensory 
threshold. Sensitivity and specificity. 
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1 INTRODUÇÃO 

O diabetes mellitus é um importante problema de saúde, principalmente para 

população com mais de 60 anos, pois afeta ao menos 20% de indivíduos nesta faixa 

etária.  Diabéticos têm taxas mais altas de morte prematura, incapacidade funcional e 

maior número de doenças coexistentes em comparação à pessoas saudáveis1. 

Algumas das complicações mais graves e prejudiciais do DM é a formação de feridas 

de difícil cicatrização ou a amputação nos pés, as quais estão associadas à neuropatia 

diabética (NPD). A neuropatia diabética é heterogênea, difere em sintomas, 

envolvimento neurológico, curso e covariáveis de risco de risco para cada paciente2,3.   

A avaliação da neuropatia periférica diabética (NPD) pode ser simples ou 

complexa e será definida pelo objetivo que pretendemos alcançar. Para uma triagem 

inicial será suficiente estabelecer se um indivíduo tem sintomas, particularmente 

dolorosos e por meio do exame com o monofilamento de Semmes Weinstein (MSW) 

e/ou diapasão de 128 Hz, se está ou não em risco de ulceração no pé4. No entanto, 

para a avaliação do comprometimento neural precoce e mais preciso da NPD, testes 

mais sofisticados estão disponíveis, porém de uso limitado na prática clínica, uma vez 

que exigem maior tempo para execução e costumam ter alto custo para aquisição5.  

Estima-se que a neuropatia esteja presente em até 10% dos pacientes com 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e acomete até 50% dos pacientes 

diabéticos de longa duração. Todavia, não há dados confiáveis sobre a frequência de 

NPD em diferentes populações, o que surge do fato de que não há diretrizes claras 

sobre sua identificação. Além disso, a sensibilidade e especificidade de diferentes 

métodos de diagnóstico, bem como seus valores limítrofes, ainda não são 

uniformemente determinados6. Todavia, esta postura niilista frente a um dos mais 
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graves desdobramentos causados pelo DM, leva ao fracasso o desenvolvimento de 

novas técnicas e terapias para  controle ou modificadoras da doença, uma vez que 

não conseguirão ter suas medidas de eficiência devidamente comprovadas7. 

A profilaxia das complicações neuropáticas tem início com a averiguação do 

grau de neuropatia e, portanto, do déficit neurológico, apresentado pelos diabéticos. 

Uma das possíveis formas seria investigar a lesão nas fibras nervosas sensitivas por 

meio de testes de avaliação de sensibilidade cutânea. Segundo Dellon et al.8 a 

metodologia dos testes de sensibilidade evoluiu da observação qualitativa para a 

quantificação de variáveis numéricas. 

Descrito por Moberg9 em 1958, apud Wilgis em 1982, o teste de discriminação 

entre dois pontos é a medida em milímetros da distância mínima para que o paciente 

reconheça dois pontos pressionados levemente sobre a superfície da pele, utilizando 

um clipe de papel. Posteriormente, Mackinnon e Dellon10  criaram o Disk-Criminator™ 

para melhor padronizar essa estimativa. 

Os principais exames disponíveis para detectar a perda funcional de 

sensibilidade cutânea estão relacionados à sensação táctil, à pressão e à vibração. 

Para avaliar a sensibilidade vibratória, são feitas manobras com instrumentos 

produtores de vibração, por exemplo, com diapasões de frequências de 30 a 256 

ciclos por segundo 11. 

Em 1898, von Frey introduziu método clínico para avaliação da sensibilidade 

da pele ao tato. Pressionando a pele com um pelo de cavalo preso a uma haste, o 

examinador obtinha a medida da sensibilidade das fibras nervosas da pele à pressão. 

Calibrando seu dispositivo com filamentos de espessura e rigidez diferentes, von Frey 

registrou a sensibilidade à pressão observando o limiar mínimo produzido a cada 

filamento utilizado no teste12.  
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Em 1962, Weinstein aperfeiçoou o método de von Frey, adaptando 

monofilamento de nylon em hastes plásticas. Esse método, conhecido atualmente 

como monofilamento de Semmes-Weinstein, é tido como a mais usual das medidas 

de sensibilidade nos diabéticos, por causa de sua simplicidade, rapidez e baixo 

custo13. 

Em 1988, Dellon et al.8 desenvolveram o Pressure Specified Sensory Device™ 

– PSSD (NK Biotechnical Engineering Company, Minneapolis, Estados Unidos), 

criando um equipamento capaz de quantificar o limiar de pressão aplicada sobre a 

pele, necessário para que o paciente sinta o estímulo de um ponto estático 

(semelhante ao monofilamento de Semmes-Weinstein®), um ponto em movimento 

(similar à vibração produzida pelo diapasão), dois pontos estáticos e dois pontos em 

movimento, os quais necessitam ser avaliados em conjunto à densidade de fibras 

nervosas. Tem-se desta forma, um meio único para investigar dos importantes tipos 

de sensibilidade 14,15. 

A utilização do PSSD™ no Brasil teve início em 2000. Ferreira et al.16 utilizaram-

no para avaliação da sensibilidade no pré e pós-operatório de mastoplastia redutora. 

Estudo preliminar sobre sensibilidade cutânea nos MMII de pacientes diabéticos foi 

realizado por Ferreira et al. 17 em 2004. O PSSD™ contribui para determinar valores 

da sensibilidade cutânea em outras regiões anatômicas como abdômen 18 e face 19, 

locais submetidos a procedimentos cirúrgicos e a traumas externos. Estudos de maior 

complexidade envolvendo pacientes diabéticos foram conduzidos por Carvalho et al.20 

e Ferreira et al.21, os quais estabeleceram valores para os limiares de sensibilidade 

cutânea em grupos de pacientes não diabéticos e diabéticos não portadores de feridas 

em MMII, e diabéticos com feridas em um dos MMII, respectivamente. 
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Frente ao exposto, o presente estudo valeu-se do seguinte problema de 

pesquisa, métodos diagnósticos mais sofisticados, como o Pressure Specified 

Sensory Device™ quando comparado ao monofilamento de Semmes- Weinstein e ao 

diapasão de 128 Hz, de fato, oferece melhor acurácia na identificação da perda  de 

sensibilidade protetora nos pés de pacientes diabéticos.  
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2 OBJETIVO 

O objetivo desta investigação foi:  

- Calcular a acurácia global do PSSD™ frente ao monofilamento de Semmes-

Weinstein® e diapasão de 128 Hz. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 A doença diabetes mellitus 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônico-degenerativa conhecida desde 

a Antiguidade. É uma síndrome em que o estado hiperglicêmico crônico, oriundo da 

deficiência da secreção e/ou ação da insulina, acarreta alterações no metabolismo de 

carboidratos, lípides e proteínas 22. 

Resultante da destruição das células  do pâncreas, o diabetes do tipo I, 

normalmente, leva à absoluta deficiência de insulina. Muitas vezes, a destruição 

celular é mediada por processo autoimune, entretanto, existe a possibilidade da forma 

idiopática. O tipo 1 do DM responde por 5% a 10% do número total de casos da doença 

23.  

O DM do tipo 2 tem seu desenvolvimento marcado pela progressiva deficiência 

na secreção de insulina precedida pela resistência a esse mesmo hormônio. 

Frequentemente, não é detectado até os primeiros sintomas aparecerem, assim, 

cerca de ⅓ de todas as pessoas com diabetes desconhecem o diagnóstico 24. 

Acomete aproximadamente de 90 a 95% dos portadores de diabetes. 

Considerada por especialistas de todo o mundo como um problema de saúde 

pública, as elevadas taxas de incidência e prevalência conferem ao DM característica 

de doença epidêmica,25 principalmente em países em desenvolvimento 26. 

A prevalência global do diabetes mellitus, em particular, do tipo 2 está 

aumentando de forma vertiginosa 27,28, em virtude de fatores como hábitos de vida 

sedentários, dietas ricas em carboidrato e gordura e maior expectativa de vida. Nas 

Américas, o número de diabéticos foi estimado em 35 milhões no ano 2000, e a 
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projeção para 2025 é de que atingirá 64 milhões de pessoas. Ao ampliar a estimativa, 

atingiremos 300 milhões de portadores de DM em todo o mundo 29,30.  

Estudo multicêntrico realizado no fim da década de 1980 em nove capitais 

brasileiras 31 demonstrou que a prevalência do DM e a tolerância à glicose diminuída 

na população urbana, entre 30 e 69 anos de idade, é de 7,6% e 7,8%, 

respectivamente. Taxas semelhantes são encontradas entre homens e mulheres e 

aumenta com a idade, na faixa etária de 30 a 39 anos é de 2%, enquanto atinge 17,4% 

entre indivíduos de 60 a 69 anos. 

A incidência do DM tipo 2 é difícil de ser determinada em grandes populações, 

pois envolve seguimento durante anos, com registro periódico das taxas de glicemia. 

Os estudos de incidência ficam restritos ao DM tipo 1, uma vez que as manifestações 

iniciais tendem a ser bem características. Atualmente, a incidência do DM tipo 1 vem 

aumentando, particularmente, em crianças com menos de 5 anos de idade 32,33. 

Pessoas diabéticas procuram 12% a 18% mais serviços médicos, são 

frequentemente hospitalizadas e têm menos acesso às oportunidades de trabalho se 

comparadas a indivíduos de mesma idade não-diabéticos na34,35. Como reflexo desse 

quadro, verificamos que as regiões Sul e Sudeste do Brasil, áreas mais urbanizadas, 

sofrem maior impacto econômico e social decorrente da doença e de suas 

complicações 29,36,37. 

No relatório elaborado pela Organização Mundial da Saúde 38 (OMS), doenças 

crônicas, como o DM, exigem gerenciamento contínuo por muitos anos. Para a OMS 

as doenças crônicas são preocupantes, pois acometem um número cada vez maior 

de pessoas no mundo todo e nenhum país está isento ao impacto causado por elas. 

Desafiam o sistema de saúde em razão dos elevados custos para tratamento 39, assim 
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como a organização financeira e previdenciária, ao desencadear complicações 

limitantes para o trabalho, invalidez e aposentadoria precoce 40,41.  

Podemos dividir as complicações do DM de maneira temporal em agudas e 

crônicas. As complicações agudas são a cetoacidose e a síndrome hiperosmolar não-

cetótica. Problemas relativamente comuns, que se não tratados em tempo hábil, 

podem levar à morte 42. A problemática crônica será discutida detalhadamente a 

seguir. 

3.2 Complicações crônicas do DM 

Desdobramentos do DM a longo prazo incluem dois grandes grupos: 

arteriopatia e neuropatia. A arteriopatia pode ser dividida em dois subgrupos: a 

macroangiopatia, responsável pela doença cardio e cerebrovascular, e a 

microangiopatia, desencadeadora da retinopatia 43 e da nefropatia 44,45. Alguns 

estudiosos acreditam ser a neuropatia periférica conseqüência da microangiopatia, 

entretanto, sua fisiopatologia ainda não está totalmente esclarecida 46 e teorias 

procuram explicar seu aparecimento, como veremos no Item 3.2.2. Neuropatia 

diabética. 

3.2.1 Arteriopatia 

O aparecimento da aterosclerose causa aumento da morbimortalidade e 

elevados custos com assistência à saúde. Praticamente todos os vasos de grande 

calibre estão envolvidos nesse processo e as manifestações clínicas são 

consequências do estreitamento do lúmen arterial e trombose dos vasos coronarianos 
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(doença arterial coronariana – DAC), cerebrais (doença cerebrovascular – DCV) e dos 

membros inferiores (doença vascular periférica – DVP) 47. 

A aterosclerose em uma pessoa com diabetes ocorre mais precocemente e 

evolui mais rápido do que em não-diabéticos. Os vasos dos membros inferiores, 

artérias tibiais e peroneiras são envolvidos na doença aterosclerótica do diabetes, 

enquanto indivíduos não-diabéticos têm comprometidas artérias proximais, femoral, 

ilíaca e aorta 48.  

A microangiopatia é característica do diabetes mellitus e em decorrência da 

elevação da concentração de glicose sérica ocorre hipertrofia e proliferação da 

camada íntima das arteríolas e espessamento da membrana basal dos capilares 

sanguíneos 49. A doença dos vasos de pequeno calibre consiste em aumento da 

permeabilidade vascular e alteração do mecanismo de auto-regulação e tônus 

vascular, antes garantidos pelo funcionamento adequado do músculo liso e endotélio 

50,51. 

Estudos morfológicos 52 e fisiológicos 53 demonstraram que não existe lesão 

obstrutiva microvascular. O espessamento da membrana basal não reduz o lúmen, 

todavia, pode impedir a migração de leucócitos, diminuindo a reação tecidual perante 

o trauma 54. 

Entre as complicações decorrentes da microangiopatia estão a retinopatia e a 

nefropatia diabéticas. A retinopatia diabética (RD) é um desdobramento tardio comum 

nos diabéticos, é encontrada após 20 anos de doença em mais de 90% das pessoas 

com diabetes mellitus tipo 1, e em 60% dos atingidos pelo tipo 2, muitos com formas 

avançadas de retinopatia e ainda assintomáticos 49,55. 

A nefropatia diabética (ND) está associada a importante aumento de 

mortalidade, principalmente quando relacionada à doença cardiovascular 56. É ainda 
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responsável pelo desenvolvimento da insuficiência renal crônica, aumentando o 

número de dialíticos, mesmo em países desenvolvidos 57.  

3.2.2 Neuropatia diabética 

A primeira descrição de manifestações clínicas da neuropatia diabética foi feita 

por Marchel de Calvi em 1864, apud Levin e O’Neal 58. A partir das observações desse 

médico francês, ficou estabelecido que o diabetes mellitus é a causa da neuropatia, 

modificando o conceito da época, que acreditava ser verdadeira a relação inversa.  

A neuropatia diabética (NPD) está entre as mais comuns das complicações do 

diabetes melitus 3,59,60. A definição aceita para a NPD é a presença de sinais e/ou 

sintomas de disfunção do nervo periférico em pessoas com diabetes, após exclusão 

de outras causas 61. Tem como característica a perda progressiva de fibras nervosas 

e pode afetar a divisão somática e autônoma do sistema nervoso periférico62.  

3.2.2.1 Fisiopatologia da neuropatia diabética 

Um grande número de mecanismos tem papel na gênese da NPD, como os 

metabólicos, vasculares, autoimunes, deficiências neuro-hormonais e fatores de 

crescimento. Todavia, a hiperglicemia parece ser o fator causal primário, tanto no DM 

tipo 1 63, como no DM tipo 264.  

Estudo de corte longitudinal sustenta a hipótese de que a duração e o grau de 

exposição aos elevados níveis glicêmicos estão relacionados ao desenvolvimento da 

NPD 65. A Figura 1 nos mostra os pontos de ação iniciais da hiperglicemia mantida 

66–68. 
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Figura 1 - Etiologias propostas para a neuropatia diabética difusa. 

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

Uma possível causa para a isquemia nos nervos69 é o metabolismo alterado 

dos ácidos graxos. O ácido aracdônico, responsável, entre outras funções, por agir 

nos vasos sangüíneos como um vasodilatador, encontra-se diminuído no diabetes.  

A resistência vascular aumentada na vasa nervorum diminui a irrigação 

endoneural, causando hipóxia e menor atividade da bomba Na+/K+ ATPase e queda 

na velocidade de condução de impulsos nervosos 70.  

No entanto, a diminuição da velocidade de condução nervosa mediada pela 

atividade da bomba Na+/K+ ATPase também está relacionada às alterações 

metabólicas. As altas concentrações de glicose no ambiente intracelular, em estado 

hiperglicêmico e hipoinsulinêmico, são convertidas em sorbitol pela enzima aldose 

redutase, 71 como mostrado na Figura 2. Essa via, conhecida como via do poliol, fica 

inativa em situações de normoglicemia.  
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Figura 2– Conversão da glicose em sorbitol pela via do poliol 

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

O aumento da atividade da aldose redutase, secundário à hiperglicemia, 

concorre competitivamente com a enzima sintetase do óxido nítrico. O óxido nítrico 

em menores concentrações reduz o fluxo sangüíneo ao nervo, resultando em 

isquemia nervosa 72.  

A hiperglicemia por si só inibe por competição a captação neural de mioinositol, 

porém, o nível de mioinositol já se encontra reduzido pelo funcionamento da via do 

poliol. Assim, a baixa concentração de mioinositol prejudica a bomba Na+/K+ ATPase, 

retardando a velocidade de condução nervosa 73.  

O aumento dos níveis de proteínas neurais glicosiladas tem sido atribuído à 

hiperglicemia. A primeira etapa na glicosilação das proteínas é a fixação da glicose a 

um grupo amino livre. A proteína neural glicosilada subseqüente pode fazer uma 

ligação cruzada, formando os produtos terminais da glicosilação avançada (PTGA). A 

ligação cruzada altera a configuração tridimensional das proteínas, alterando o 
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mecanismo de funcionamento. Isso pode ser responsável pelo retardo no transporte 

axonal, observado na neuropatia diabética 74. 

Em 1988 Dellon et al.75 introduziram o conceito  de que as fibras nervosas de 

indivíduos diabéticos estariam mais vulneráveis à compressão em determinados sítios 

anatômicos. 

Este fenômeno acontece devido ao acúmulo de sorbitol no interior da fibra 

nerosa. Elevadas concentrações de sorbitol alteram o gradiente osmótico, levando à 

formação de edema endoneural. O aumento volumétrico é responsável pela 

susceptibilidade à compressão76. 

Ainda que as vias acima elucidadas sejam válidas e exequíveis para instalação 

de dano à fibra nervosa, o resultado final da neuropatia diabética nos MMII é a 

combinação da insensibilidade, em razão da redução qualitativa da função e 

quantitativa dos nervos responsáveis pela percepção sensórica,62,77 alterações 

biomecânicas e ósseas graças à atrofia dos músculos intrínsecos do pé 78 e a 

desordem dos nervos autônomos 79.  

3.2.2.2 Classificação da neuropatia diabética 

Diversas classificações têm sido propostas nos últimos anos para uma 

variedade de síndromes que afetam as fibras nervosas periféricas em diabéticos. 

Podem ser baseadas na etiologia, características topográficas ou patológicas, porém 

partem da premissa de que a NPD não é uma condição única, mas sim o resultado de 

distúrbios do sistema nervoso periférico como consequência da hiperglicemia.  
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3.2.2.2.1 Neuropatia diabética somática 

A neuropatia diabética somática pode ser dividida em duas categorias. A 

primeira inclui fenômenos de curta duração e reversíveis, com parestesia distal em 

MMII e MMSS e velocidade de condução nervosa reduzida. A segunda se caracteriza 

por problemas mais persistentes, como observado nas neuropatias focais, multifocais, 

motora e sensorial 80. A seguir, descrevem-se os tipos de neuropatias. 

 Neuropatia reversível, fenômeno agudo, no qual podem ocorrer 

anormalidades na condução nervosa e desconforto sensitivo nas extremidades. 

Geralmente observada em pacientes recém-diagnosticados ou com baixo controle 

glicêmico 62. 

Neuropatia focal e multifocal  

a) Neuropatia focal, ou mononeuropatia, nos membros é freqüente, mas nem 

sempre por causa do encarceramento do nervo (por exemplo, síndrome do túnel do 

carpo, neuropatia do nervo ulnar, síndrome do túnel do tarso, neuropatia do nervo 

fibular comum), indicando maior susceptibilidade do nervo diabético à compressão 62.  

b) Neuropatia de nervos cranianos é extremamente rara, com incidência em torno 

de 0,05%, acometendo indivíduos com longa duração do DM81. Os nervos cranianos 

mais afetados são: III – nervo oculomotor (3,3%); IV – nervo abducente (3,3%); e VI – 

nervo troclear (2,1%). Na neuropatia do nervo facial, o principal achado é o início 

agudo com perda de força muscular unilateral82. 

c) Amiotrofia diabética, cenário encontrado em diabéticos do tipo 2 com idade entre 

50 e 60 anos. Caracterizada por dor severa uni ou bilateralmente, perda da força 

muscular e atrofia dos músculos proximais da coxa62. 
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d) Radiculopatia diabética, afeta principalmente adultos e idosos, aparenta ter 

predileção pelo sexo masculino. O início dos sintomas dolorosos e da hiperestesia no 

tórax e parede abdominal é agudo, mas eles podem perdurar por diversos meses83. 

 e) Polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, subgrupo da neuropatia 

multifocal. Desenvolve sinais clínicos e eletrofisiológicos semelhantes à 

polineuropatia. É possível diferenciá-las pelo tipo de processo de desmielinização62. 

Polineuropatia simétrica distal 

a) Neuropatia sensitiva aguda, variante da polineuropatia simétrica distal 84,85. 

Embora muitos dos sintomas que acompanham a neuropatia sensitiva aguda sejam 

semelhantes aos encontrados na neuropatia sensitivo-motora crônica são claras as 

diferenças entre essas modalidades de disfunção nervosa periférica, que estão 

enumeradas na Tabela 1. 

b) Neuropatia sensitivo-motora crônica, por ser a mais comum entre as 

várias formas de neuropatia em diabéticos, é também a mais pesquisada em relação 

à fisiopatologia, sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção. Tem início 

insidioso e torna-se mais frequente com o aumento da idade e duração do 

diabetes64,86. 
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Tabela 1 – Diferenças entre neuropatia sensitiva aguda e neuropatia sensitivo-motora 
crônica. 

 Sensitiva aguda Sensitivo-motora crônica 

Início Rápido Gradual, insidioso 
Sintomas Severa dor em 

queimação 
Dor em queimação; 
parestesia; formigamento 

Severidade dos 
sintomas 

+ + + 0 a + + 

Sinais Sensitivo leve Perda de sensibilidade nas 
mãos e pés; ausência de 
reflexo do tornozelo 

Outras complicações do 
DM 

Não comum Aumenta prevalência 

História natural Recuperação 
completa em 12 
meses 

Sintomas podem persistir 
por anos; há risco para 
ulceração nos pés. 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

3.3 Anatomo-fisiologia dos receptores de sensibilidade cutâneos 

Os nervos, que ligam o sistema nervoso central aos órgãos periféricos, são 

estruturas constituídas por fibras nervosas envoltas por tecido conjuntivo. A fibra 

nervosa é composta de um axônio e, quando existentes, seus envoltórios. O principal 

envoltório das fibras nervosas é a bainha de mielina. Os axônios envoltos pela bainha 

de mielina são denominados fibras nervosas mielínicas. Na ausência de mielina são 

fibras nervosas amielínicas.  

Na extremidade periférica, as fibras nervosas dos nervos modificam-se dando 

origem às terminações nervosas, que podem ser de dois tipos: sensitivas ou motoras.  

A função nervosa relacionada aos sentidos somáticos está baseada no 

fenômeno reflexo, mas para que isso ocorra, o sistema nervoso deve conhecer o 

estado do ambiente externo e do meio interno, de forma a controlar essas funções, 

mantendo-as constantes ou adaptando-as às novas exigências. Esse processo se 
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inicia nos receptores ou nas terminações nervosas sensitivas, que detectam 

alterações extrínsecas e intrínsecas ao indivíduo87. 

Os receptores cutâneos são estruturas responsáveis pelas características de 

adaptação das fibras nervosas a eles associadast88. O evento de adaptação é 

caracterizado pela diminuição da frequência de impulsos elétricos propagados, que 

podem até mesmo desaparecer, enquanto o estímulo está presente, determinando a 

excitação do receptor 87. A Tabela 2 sintetiza os receptores encontrados na pele e 

seus principais atributos. 

 

Tabela 2 – Localização, modalidade de sensibilidade, forma de adaptação e fibras 
associadas aos receptores cutâneos 

Tipo Localização Estímulo 
Fibra 

nervosa 
Adaptação 

Terminação 
nervosa 

livre 

Epiderme, 
cápsula articular, 

tendão e 
ligamento 

Dor e temperatura A  e C Lenta 

Bulbo 
terminal de 

Krause 

Derme papilar 
(pele glabra) 

Temperatura (Frio; 
< 20°) 

A  e C 
Não se 
adapta 

Folículo 
piloso 

Derme reticular 
Movimento e 

vibração (pele 
não-glabra) 

A  Rápida 

Disco de 
Merkel 

Epiderme (pele 
glabra) 

Tato A  Lenta 

Corpúsculo 
de Ruffini 

Derme papilar 
(pele não-glabra) 

Tato e estiramento 
lateral da pele 

A  Lenta 

Corpúsculo 
de Meissner 

Derme papilar 
Movimento e 

vibração 
A  Rápida 

Corpúsculo 
de Pacini 

Tecido celular 
subcutâneo 

Movimento e 
vibração 

A  Rápida 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

Os receptores cutâneos podem ser divididos, de acordo com seu aspecto 

morfológico, em livres e encapsulados, conforme tenham ou não membranas de 

tecido conjuntivo envolvendo as terminações nervosas 89.  
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As terminações nervosas livres são ramos terminais de fibras mielínicas de 

pequeno diâmetro, ou não-mielinizadas, presentes na epiderme, ao redor dos folículos 

pilosos, cápsula articular, tendão e ligamentos. São consideradas mecanoceptores de 

adaptação lenta e correspondem a, aproximadamente, 50% das fibras C distribuídas 

perifericamente 90. 

Os discos de Merkel são também representantes de receptores cutâneos livres. 

São encontrados entre as camadas basal e espinhosa da pele glabra e respondem 

pela função táctil de toque constante, pressão e textura dos objetos.  

Constituem exemplos de receptores encapsulados o bulbo terminal de Krause, 

os corpúsculos de Meissner, Vater-Pacini e Ruffini.  

O bulbo terminal de Krause é um exteroceptor freqüente na pele, mucosa da 

boca e órgãos genitais. Anteriormente, somente relacionado à variação de 

temperatura, é também capaz de percepção táctil 91. 

Os corpúsculos de Meissner, habitualmente distribuídos na derme da palma da 

mão e planta dos pés, são responsáveis pela sensibilidade vibratória de baixa 

intensidade (30 Hz) e ao movimento 92. Para detecção de estímulos vibratórios de 

maior intensidade (256 Hz) e movimentos rápidos encontramos na camada reticular 

da derme os corpúsculos de Vater-Pacini 93. 

O corpúsculo de Pacini é envolto por 20 a 70 camadas concêntricas de tecido 

conjuntivo. A resposta à incitação não é sustentada por essa estrutura, pois as 

camadas de tecido conjuntivo que o recobrem são banhadas por um líquido viscoso 

que permite o deslizamento de uma sobre a outra, dissipando a pressão nos tecidos 

subjacentes. Quando o estímulo é retirado, o deslizamento das camadas cessa e as 

mesmas voltam à posição original, modificando a pressão sobre a membrana 

neuronal, resultando em novo potencial de ação 94.  
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O mesmo mecanismo explica a fisiologia dos corpúsculos de Meissner, 

entretanto, é a configuração física do receptor que determina quais velocidades de 

alteração da membrana neuronal fornecem estímulos mais potentes.  

Os corpúsculos de Ruffini, localizados nas papilas dérmicas, principalmente 

nas regiões pilosas do corpo (pele não-glabra), transmitem impulsos nervosos 

referentes à percepção do toque constante, pressão e estiramento lateral da pele.  

O mecanismo de transdução do estímulo recebido é semelhante ao corpúsculo 

de Vater-Pacini, sendo, entretanto, desprovido de camadas de tecido conjuntivo 

deslizantes, para facilitar a dissipação da pressão. Adaptam-se de modo relativamente 

lento a um estímulo sustentado, fornecendo informações relativas ao grau de 

distorção mecânica da pele 94. 

Descrita a disposição dos receptores cutâneos na Figura 3. 

Figura 3 - Disposição e ilustração dos mecanorreceptores na pele. 

Fonte: Redburn D, Dahl N. Receptores sensitivos somatossensorial. In: Fundamentos Da Fisiologia 
Médica. Guanabara-Koogan; 2000:573-579. 
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3.4 Anatomo-fisiologia das fibras nervosas sensitivas 

De acordo com o receptor cutâneo ao qual estão relacionadas, as fibras 

nervosas podem ser divididas segundo sua função 95, conforme exposto na Tabela 3: 

Tabela 3 – Classificação das fibras nervosas segundo espessura e função. 

Grupo Mielinização Espessura Função 

A  Mielínica 15-20 micra Motora 

A  Mielínica 10-15 micra Tato 

A  Mielínica 2-5 micra Dor em punhalada e 

temperatura 

C Amielínica 0,5-1.5 micra Dor em queimação 

Fonte: Dellon AL. Evaluation of Sensibility and Re-Education of Sensation in the Hand. 4a Edição. 
Williams & Wilkins; 2015. 

 

As fibras classificadas como A, A e C apresentam propriedades fisiológicas 

especiais de adaptação que são úteis, principalmente, para o entendimento da 

percepção ao tato 92. 

As propriedades fisiológicas de adaptação, descritas por Mountcastle, apud 

Dellon 92, foram estudadas isolando individualmente fibras nervosas e observando seu 

comportamento eletrofisiológico. 

As fibras de adaptação rápida são aquelas que geram somente um ou dois 

impulsos ao serem incitadas e param de gerá-los tão logo o estímulo é interrompido. 

A capacidade dessas fibras em gerar impulsos está ligada à percepção de novos 

estímulos, não à sua intensidade. A integridade e a densidade dessas fibras são 

medidas pela distinção de um e dois pontos em movimento ou por vibração. Os 

corpúsculos de Vater-Paccini e Meissner são receptores associados às fibras de 

adaptação rápida em pele glabra, e o folículo piloso, o receptor correspondente na 

pele não-glabra. 



36 

Fibras que começam a gerar impulsos, instantaneamente, quando a pele 

começa a ser estimulada e continuam a gerá-los pelo tempo que o estímulo é mantido, 

são classificadas como fibras de adaptação lenta. Esse estímulo será percebido como 

um toque constante e estático. Caso aumente a intensidade da força aplicada, haverá 

aumento da geração de impulsos e isso será percebido como um aumento de pressão. 

A integridade e a densidade dessas fibras são medidas pelo limiar cutâneo de pressão 

e pela discriminação de um e dois pontos estáticos. Dois subtipos dessas fibras podem 

ser distintos eletrofisiologicamente: o tipo I apresenta o comportamento descrito acima 

e tem como receptor as células de Merkel; o tipo II tem uma descarga espontânea 

regular e responde ao estiramento lateral da pele. Fibras do tipo II são denominadas 

fibras de Ruffini. Na pele glabra o exato receptor ainda não foi identificado. 

Esquematizamos na Figura 4A o registro de impulsos nervosos das fibras de 

adaptação lenta. Essas fibras respondem à excitação de maneira fásica, assim, 

continuam a emitir impulsos independentemente da duração do estímulo, porém 

aumentam a frequência de disparos quando a intensidade é maior.  

Em contrapartida, as fibras de adaptação rápida (Figura 4B), que se comportam 

de forma tônica, emitem impulsos nervosos ao serem tocadas, entretanto, há 

interrupção de disparos se o estímulo não se alterar. Essas fibras não respondem à 

maior ou menor intensidade, são capazes de reconhecer mudança no modo como são 

estimuladas. 
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Figura 4 - Propriedades da adaptação das fibras nervosas. Em 4A: fibras de 
adaptação lenta; em 4B: fibras de adaptação rápida. 

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

A capacidade de captar as mudanças externas ao indivíduo, mediada pelos 

mecanismos acima elucidados e a chegada dessas informações periféricas ao 

sistema nervoso central, chama-se sensibilidade.  

Desde o início da década de 1970, percebeu-se a necessidade de se criar 

formas de quantificar medidas de sensibilidade 96, pois com a documentação da 

função sensitiva foi possível estabelecer um limiar padrão e usá-lo de forma 

diagnóstica e de julgamento dos resultados do tratamento empregado. 

3.5 Anatomia de nervos sensitivos no membro inferior 

3.5.1 Nervo tibial 

O nervo tibial, o maior ramo do nervo ciático, recebe fibras das raízes L4, L5, 

S1, S2 e S3. Na perna, o nervo tibial cursa medial e posteriormente à tíbia e ao septo 

intermuscular, acompanhando a artéria e a veia tibial. À medida que se aproxima do 
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tornozelo, o nervo torna-se mais superficial, alcança a região posterior do maléolo 

medial e penetra no túnel do tarso97.  

O túnel do tarso é um canal osteofibroso, cujo assoalho é formado pelos ossos 

tálus e calcâneo. O teto desse túnel é uma membrana de tecido fibroso, o retináculo 

flexor. No interior do túnel, seguem o nervo tibial, a artéria e veia tibiais posteriores e 

os tendões dos músculos, tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do 

hálux98.  

O nervo tibial tem três ramos terminais: o ramo calcâneo e os nervos plantares 

medial e lateral99.  

O ramo calcâneo pode originar-se antes de o nervo tibial penetrar no túnel do 

tarso ou no seu interior, recebe aferência sensitiva da pele da superfície medial do 

calcanhar e dos dois terços mediais da superfície plantar do calcanhar.  

Os nervos plantares, em geral, separam-se no interior do túnel do tarso e, 

distalmente, após saírem desse túnel seguem separados. O nervo plantar medial 

fornece inervação motora para os músculos abdutor do hálux, flexor curto dos dedos, 

flexor do hálux e o primeiro lumbrical. Recebe aferência sensitiva dos dois terços 

mediais da região plantar, da superfície dorsal do primeiro, segundo e terceiro dedo e 

da metade medial da superfície dorsal do quarto dedo97.  
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Figura 5A: Acesso ao nervo tibial no tornozelo; B: Esquema de formação do túnel do 
tarso; C: Nervo tibial posterior antes da divisão em seus ramos terminais; D: Divisão 

do nervo tibial posterior em nervo plantar medial e nervo plantar lateral. 

 

Fonte: Gardner E, Gray D, O’Rahilly R. Anatomia – Estudo Regional Do Corpo Humano. Guanabara 
Koogan; 1978 
Onde: MAH: músculo abdutor do hálux; NT: nervo tibial posterior; RF: retináculo flexor; 1 – artéria tibial 
posterior; 2 – veias tibiais posteriores. 

3.5.2 Nervo fibular 

O nervo fibular comum é formado pelas divisões posteriores das raízes L4, L5, 

S1 e S2. Após alcançar a cabeça da fíbula, o nervo se divide em três ramos principais: 

o ramo articular recorrente, relacionado à inervação sensitiva da articulação do joelho 

e da articulação tibiofibular, e os nervos fibulares superficial e profundo.  

Após sua origem, o nervo fibular profundo se direciona, de forma oblíqua, para 

o compartimento anterior da perna e se posiciona anteriormente à membrana 

interóssea e lateralmente à artéria tibial anterior. Na região do tornozelo, o nervo 

emerge do músculo extensor longo do hálux, posicionando-se lateralmente ao tendão 

desse músculo e medialmente ao tendão do músculo extensor longo dos dedos. 
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Segue, então, sob os retináculos extensores superior e inferior, que são 

espessamentos da fáscia profunda da perna no dorso do pé 98.  

Sob o retináculo dos extensores, o nervo fibular profundo se divide em ramos 

medial e lateral. O ramo medial continua distalmente ao longo da artéria dorsal do pé, 

para suprir sensibilidade ao espaço interdigital entre o primeiro e segundo dedos. O 

ramo lateral inerva o músculo extensor curto dos dedos 98. 

 

Figura 6 - A: Acesso ao nervo fibular profundo no dorso do pé; B: Distribuição 
cutânea do nervo fibular profundo; C: Esquema dos ramos terminais do nervo fibular 

profundo; D: Dissecção do nervo fibular profundo no dorso pé.  

 

Fonte: Siqueira M, Martins R. Anatomia Cirúrgica Das Vias de Acesso Aos Nervos Periféricos. Dilivros; 
2006. 
Onde: ATA: artéria tibial anterior; ELD: tendões do músculo extensor longo dos dedos; ELH: tendão do 
músculo extensor longo do hálux; NFP: nervo fibular profundo; REI: retináculo extensor inferior; RES: 
retináculo extensor superior; RI e RM ramos lateral e medial do nervo fibular profundo. 

3.6 Testes para avaliação da sensibilidade cutânea 

As aferências ao sistema nervoso podem ser divididas fisiologicamente em 

sentidos especiais, como visão, audição, gustação, olfação e equilíbrio e os sentidos 

somáticos de mecanocepção, termocepção e percepção a dor 100. 

A pele é capaz de perceber quatro modalidades de sensibilidade graças aos 

diversos receptores nela encontrados. A seguir, descrevemos as formas mais usuais 

de avaliação da função sensorial. 
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A sensação de dor, talvez mais que qualquer outra sensação, é unicamente 

subjetiva. Frequentemente, a dor é associada aos problemas clínicos e às técnicas 

cirúrgicas que a desencadeiam, mas a medida da dor ainda é um desafio. 

A percepção à mudança de temperatura através da pele é mediada pelas fibras 

C, estimuladas por temperaturas frias e pelas fibras A, mais sensíveis às 

temperaturas elevadas.  

3.6.1 Sensibilidade vibratória 

Para os gregos, o senso vibratório é chamado de palestesia A percepção da 

vibração é a interpretação de impulsos nervosos transmitidos ao cérebro por meio das 

fibras de adaptação rápida do grupo A. A vibração é uma outra forma de tato.  

Os testes para avaliação da sensibilidade vibratória geralmente são feitos a 

partir de sondas emissoras de vibração, que podem emitir intensidade e frequência 

constantes ou modificar essas variáveis.  

 

 Neurometer™ 

É um instrumento para teste quantitativo de sensibilidade, que gera corrente 

elétrica constante, devendo ser aplicado diretamente na fibra nervosa através de 

sonda transcutânea. Emite três diferentes tipos de frequência, 5 Hz, 250 Hz e 2000 

Hz, as quais poderão ser percebidas pelas fibras C, A e A, respectivamente 92. 

 Bio-thesiometer™ 

Dispositivo que oferece frequência fixa (120 Hz) e variável intensidade de 

estímulo. O resultado do limiar de vibração é expresso em volts 92.  
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3.6.2 Sensibilidade táctil 

De maneira geral, a sensibilidade táctil pode ser dividida em protetora ou aquela 

que impede acidentes mecânicos e térmicos e ainda a sensibilidade discriminativa, 

responsável pelo detalhamento espacial de objetos em sua forma e textura 100.  

 

 Monofilamento de Semmes-Weinstein 

A necessidade de se estimar numericamente a percepção táctil levou von Frey, 

em 1905, a se valer de pêlos de cavalo com diferentes diâmetros para quantificar o 

limiar humano de sensibilidade ao tato.  

Em 1960, Semmes et al.95 desenvolveram um conjunto de filamentos de nylon 

acoplados em hastes plásticas, a fim de avaliar perdas grosseiras de sensibilidade 

nas mãos após lesão penetrante no cérebro de veteranos de guerra. Esses filamentos 

são numerados de 1,65 a 6,65 e os diâmetros variam de 0,06 a 1,14 mm. Assim, 

quanto maior o número, maior o diâmetro e maior a força para deformá-los quando 

em contato com a pele, conforme mostrado no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Correlação entre o número do monofilamento de Semmes-Weinstein 
com a pressão (g/mm2). 

Número  

filamento 

Força (g) 

 

 

(gramas) 

Diâmetro (mm) 

(mm) 

Pressão (g/mm2) 

(g/mm2) 1,65 0,0045 0,0635 1,45 

2,36 0,0230 0,0762 2,20 

2,44 0,0275 0,1016 3,25 

2,83 0,0677 0,1270 4,86 

3,22 0,1660 0,1524 11,1 

3,61 0,4082 0,1778 17,7 

3,84 0,6968 0,2032 19,3 

4,08 1,194 0,2286 29,3 

4,17 1,494 0,2540 31,5 

4,31 2,062 0,3048 33,1 

4,56 3,632 0,3556 47,3 

4,74 5,500 0,3810 68,0 

4,94 8,650 0,4064 60,9 

5,07 11,70 0,4318 65,6 

5,18 15,00 0,4826 69,1 

5,46 29,00 0,5588 107,0 

5,88 75,00 0,7112 181,0 

6,10 127,0 0,8128 243,0 

6,45 281,5 1,016 337,0 

6,65 447,0 1,143 439,0 

Fonte: Dellon AL. Evaluation of Sensibility and Re-Education of Sensation in the Hand. 4a Edição. 
Williams & Wilkins; 2015. 

 

Atualmente, são utilizados em larga escala para avaliação de diversas 

entidades de lesão de fibras nervosas sensitivas 95,101–103 .  

 Teste de discriminação entre dois pontos 

A discriminação entre dois pontos nos fornece, de maneira indireta e não 

invasiva, a densidade de fibras nervosas em determinada região do corpo. Ainda que 
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um clipe de papel ou um compasso de pontas rombas possam ser usados, é preferível 

usar rodas de discriminação entre dois pontos. 

O Disk-Criminator™ (North Coast Medical, Inc.) foi desenvolvido para 

proporcionar um instrumento de baixo custo e de fácil utilização104.  

Esse dispositivo é um conjunto de dois octógonos plásticos, cujas arestas 

abrigam hastes metálicas separadas entre si por um milímetro (1 mm), podendo medir 

distâncias dentro do intervalo de 2 mm a 20 mm. Uma haste única também é colada 

em uma das arestas. O paciente é questionado se o toque realizado foi com uma ou 

duas hastes. Aleatoriamente, uma das hastes é usada, em vez de ambas como 

demonstrado na Figura 7A. A menor distância de separação entre o par de hastes que 

o paciente consegue identificar correta e constantemente é considerada a 

discriminação entre dois pontos para aquele território nervoso, conforme demonstra a 

Figura 7B.  

Figura 7A – Início do teste de discriminação entre dois pontos, com apenas uma das 
hastes tocando a pele; 7B – Exemplo da menor distância que o paciente discrimina o 

toque de dois pontos na pele. 

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

 Case IV system™ 

 Instrumento múltiplo que incorpora uma unidade de detecção de temperatura, 

medida da pressão de um ponto estático e um vibrômetro de 128 Hz 8.  
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 Pressure Specified Sensory Device™ 

Desenvolvido em 1989 para suprir a necessidade de um equipamento que 

pudesse medir a pressão exercida por dois pontos, perfeitamente distinguida de um 

ponto de pressão sobre a pele. Com a criação do PSSD™ foi possível determinar o 

limiar de pressão cutânea para um ponto estático, antes somente estimado pelo 

monofilamento de Semmes-Weisntein 15.  

O limiar de sensibilidade cutânea leva em consideração a relação da fibra 

nervosa e seu receptor. Podemos definir, limiar como uma propriedade física, que é 

medida em resposta a um estímulo específico, ao longo de um eixo numérico, no qual 

abaixo de determinado ponto não há detecção da existência de um evento ou 

sensação. Todavia, acima deste ponto, existe consciência e resposta ao estímulo 

aplicado 92.  

Com essa escala contínua de pressão, foi possível fazer medições em outras 

regiões anatômicas, estabelecendo limiares de pressão basal, para mãos 105,106, pés 

107, face 14 e mama 16, possibilitando a investigação de intervenções clínicas e/ou 

cirúrgicas 108. 

Equipamentos, aparelhos e o próprio exame físico realizado por meio de 

percussão ou palpação utilizados em Medicina, com finalidade diagnóstica, têm seu 

mecanismo de funcionamento baseado na fisiologia do órgão e/ou tecido a ser 

examinado. Para avaliar a função dos conjuntos fibra/receptor cutâneo de adaptação 

lenta e rápida ao longo da história muitos foram os dispositivos criados para identificar 

a sensibilidade ao tato (pressão) e à vibração (movimento), conforme resume a Tabela 

4 abaixo: 
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Tabela 4 – Tipos de testes utilizados para avaliação da sensibilidade táctil e 
vibratória. 

Ano Autor (es) Tipo 

1835 

 

1894 

Weber 

 

von Frey 

Discriminação de dois pontos 

estáticos 

Filamentos de von Frey 

1962 Semmes-Weinstein Monofilamentos de nylon 

1972 Dellon Toque estático e dinâmico 

1977 Daniel & Bower Vibrômetro de 120 Hz 

1978 Dellon Diapasão de 30 e 256 Hz 

1985 Mackinnon & Dellon Disk-Criminator™ 

1992 Dellon & Dellon Pressure-Specified Sensory 

Device™ 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

Apesar do conceito de validade e fidedignidade para os valores obtidos a partir 

de testes quantitativos assistidos por computador, com frequência ou intensidade de 

estímulo controlada e medidas mais exatas, a maioria dos testes realizados na prática 

clínica são manuais e pouco precisos. Com a criação do PSSD™, dispomos de um 

teste quantitativo funcional, que permitiu determinar faixas de valores de normalidade, 

documentar o diagnóstico, assim como a avaliação do tratamento, como idealizado 

por Dyck et al96 em 1978. 
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4 MÉTODOS 

Trata-se de uma coorte retrospectiva, a qual teve início a partir de um estudo 

transversal em 2007 e acompanhou os participantes por oito (8) anos. O projeto de 

pesquisa foi submetido à Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) da Diretoria Clínica do HC e FMUSP e aprovado sob o número 00356/06.  

Os pacientes deste estudo foram avaliados no Ambulatório de Cirurgia Plástica 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HC-FMUSP), tal casuística foi formada por funcionários do HC-FMUSP, que nos 

foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Médico e Social aos Servidores 

(SAMSS, HC-FMUSP) e por pacientes acompanhados pela Liga de Diabetes da 

Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP).  

Indivíduos foram considerados aptos a participar da pesquisa ao atenderem 

aos seguintes critérios de inclusão: 

 Idade mínima de 18 anos. 

 Portador de diabetes mellitus tipo 2. 

 Não ter apresentado em nenhum momento da vida feridas nos membros 

inferiores. 

 Não ter sido submetido à amputação nos membros inferiores. 

 Não apresentar doença vascular periférica. 

 Não apresentar disfunção neurológica que comprometesse função nervosa 

periférica. 

 Ser capaz de responder de maneira adequada sobre seu estado de saúde. 

 Boa colaboração durante a realização do exame. 
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Dessa forma, indivíduos que apresentavam doença da tireoide, do colágeno, 

lúpus eritematoso sistêmico, insuficiência renal, doença vascular periférica, feridas, 

amputações ou reconstrução cirúrgica dos MMII foram excluídos.  

As exigências de inclusão foram identificadas em cento e trinta e cinco pessoas 

(n = 135). A idade variou entre 38 e 82 anos, média de 61,1 anos (DP 11,1). O tempo 

médio de conhecimento do diabetes mellitus foi de 13,5 anos (DP 6,02), extremos de 

dois anos e 26 anos. Houve distribuição equitativa entre os sexos, com predomínio de 

brancos 73,5%.  

A coleta de dados obedeceu, em todos os anos de seguimento, à sequência: 

entrevista inicial, resgate no prontuário do último exame de glicemia de jejum e 

hemoglobina glicada, avaliação da doença vascular periférica (DVP), aferição do limiar 

de sensibilidade cutânea por meio do PSSD™, aplicação do monofilamento de 

Semmes-Weisntein nº 5,07 (Sorri Bauru, Bauru, Brasil), seguido pelo diapasão de 128 

Hz. b 

4.1 Entrevista inicial 

A entrevista inicial foi feita por contato telefônico. Nesse momento, eram 

checados os itens do critério de inclusão como idade, presença de diabetes mellitus 

tipo 2, não ter apresentado feridas e/ou amputação em MMII e reconhecimento de 

outras comorbidades que pudessem ser fator de confusão à identificação da perda de 

sensibilidade cutânea. Quando de um ano para outro o participante desenvolvesse 

algum item dos critérios de exclusão era retirado do estudo e encaminhado a outros 

ambulatórios de especialidades.  
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Durante o telefonema, esclarecia que o exame, ao qual seriam submetidos, é 

uma forma de avaliar a perda de sensibilidade causada pela neuropatia diabética, 

porém, não-invasivo, não-doloroso e com duração aproximada de 60 minutos. Nos 

casos em que o paciente concordava em realizar o teste, data e hora eram agendadas 

para seu conforto e privacidade. 

Na chegada do paciente ao ambulatório, o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo A) era lido e assinado. Reiterava que o teste não provocaria dor 

ou desconforto e que a qualquer momento poderia interrompê-lo. 

4.2 Avaliação da doença vascular periférica (dvp) 

A doença vascular periférica (DVP) foi aferida de modo não-invasivo. Ao exame 

físico, avaliamos a mudança de coloração dos pés à elevação de 45°, tempo de 

enchimento capilar (tempo normal menor que 5 segundos) e palpação das artérias 

pediosa e tibial posterior. A fim de verificar a presença de doença vascular periférica 

após palpação das artérias pediosa e tibial posterior, realizávamos cálculo do índice 

tornozelo/braço (ITB), de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Angiologia e Cirurgia Vascular109, mostrados na Tabela 5 a seguir: 

 

Tabela 5 – Classificação do grau de doença vascular periférica, segundo índice 
tornozelo/braço. 

 

Índice tornozelo/braço – ITB 
 

Classificação 

ITB > 1,2 Possível calcificação arterial 

1,0 ≤ ITB ≤ 1,2 Fluxo sanguíneo normal 

0,8 ≤ ITB ≤ 1,0 Doença arterial leve 

0,5 ≤ ITB ≤ 0,8 Doença arterial moderada 

ITB < 0,5 Doença arterial severa 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  
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4.3 Avaliação do limiar de sensibilidade cutânea por meio do PSSD™ 

O PSSD™ é um transdutor de força acoplado a um computador, que possui um 

software capaz de codificar um sinal elétrico em pressão, expressa em 

gramas/milímetros quadrado (g/mm2).  

O exame com o PSSD™ consiste no toque de um ou dois prolongamentos 

metálicos (conforme modalidade de teste escolhida) na área da pele sobre o território 

nervoso a ser pesquisado. O paciente fica de posse de uma campainha e é instruído 

a apertá-la ao sentir o toque da(s) haste(s) metálica(s). Dessa maneira, o software 

registra o valor da pressão percebida no momento em que a campainha é acionada 

(sinal elétrico). 

O software exibe um menu de opções, para escolhermos o segmento corpóreo 

a ser avaliado (“SELECT TEST GROUP”), região do segmento corporal (“SELECT 

TEST SITE”), lado direito ou esquerdo (“SELECT SIDE”), tipo de teste a ser realizado 

(“SELECT TEST TYPE”). Conforme exposto na Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

Figura 8 - Tela do software com menu de opções para realizar teste de sensibilidade 
com o PSSD™. 

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

Três importantes nervos periféricos localizados no membro inferior tiveram a 

sensibilidade cutânea aferida: nervo fibular profundo, testado na região dorsal do pé 

entre o espaço interdigital do 1º e 2º dedos (“dorsal web space”); nervo plantar medial, 

estudado na pele da polpa do hálux (“great toe pulp”); nervo calcâneo, pesquisado na 

pele da face medial do calcanhar (“heel – medial”). 
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Figura 9 - Territórios nervosos escolhidos para avaliação da sensibilidade cutânea 
com o PSSD™. 

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

Lados direito e esquerdo tiveram a medida da sensibilidade cutânea por meio 

da avaliação das fibras nervosas de adaptação lenta (tato e pressão), quando 

utilizamos um e dois pontos estáticos (1 PE e 2 PE). As fibras de adaptação rápida 

foram testadas pelo toque em movimento (vibração) ou toque dinâmico de um e dois 

pontos (1 PD e 2 PD). 

A fim de estimar a densidade de fibras nervosas nos mesmos sítios anatômicos, 

foi realizada a mensuração indireta da mínima distância que o indivíduo é capaz para 

discriminar dois pontos estáticos (D2PE) e em movimento (D2PD), com auxílio do 

Disk-Criminator™. Esse dispositivo é composto de um conjunto de octógonos, cujas 

arestas abrigam hastes metálicas separadas entre si por um milímetro (1 mm), 

conforme demonstra a Figura 10: 
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Figura 10 - Dispositivo manual para discriminação da distância entre dois pontos 

                                                            

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

Ao término do teste com o PSSD™, prosseguia a aplicação do monofilamento 

de Semmes-Weinstein nº 5,07. O MSW foi aplicado nos mesmos territórios nervosos 

testados pelo PSSD™. A extremidade do MSWT era gentilmente colocada 

perpendicularmente à superfície, até se curvar. O tempo de contato com a pele, 

contando a pressão e sua retirada não excedeu cinco segundos110. Foram 

considerados sensíveis ao estímulo táctil os que perceberam, em tempo hábil, o 

contato do monofilamento. 

Para que o paciente entendesse a dinâmica do exame, era realizado um teste 

prévio na mão do lado dominante do corpo. Como instrução preliminar, os pacientes 

eram orientados a manter os olhos fechados, a fim de evitar confusão pela sensação 

visual.  

A modalidade de teste foi mantida em todos os pacientes, assim, iniciávamos 

com 1PE, seguido de 1PD, D2PE, 2 PE, D2PD e 2 PD. Os nervos também 

obedeceram à mesma sequência em todos os participantes, região dorsal do pé, polpa 

do hálux e calcâneo medial, Figuras 11, 12 e 13.  
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Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

Com o paciente devidamente informado, iniciávamos o teste. Quando percebia 

a pele ser tocada pela(s) haste(s) metálica(s), ele tocava a campainha e na tela do 

computador ficava registrada a pressão sentida, figura 14: 

 

Figura 14 - Paciente posicionado e orientado para início do teste com o PSSD™ 

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

 

Figura 11 - - 1 PE polpa 
do hálux 

Figura 12 - 2 PE/D dorso 
do pé 

Figura 13 - 2 PE/D no 
calcâneo 
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A seguir, as Figuras 15 e 16 ilustram como o registro da pressão é exibido na 

tela, quando realizamos o teste de 1 PE ou 1 PD. 

 

Figura 15 – Exibição de sequência hipotética de medidas de 1 PE ou 1 PD  

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

Figura 16 - Exibição de sequência hipotética de medidas de 1 PE ou 1 PD. 

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  
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Na Figura 15, notamos que, nas quatro primeiras medidas além da coluna azul, 

que representa o valor da pressão aplicada sobre a pele do paciente, há outra coluna 

de cor amarela (indicada pela seta). Essa coluna é um recurso presente nesse 

software que permite ao examinador perceber o grau de oscilação com o qual tocou 

o paciente. Ou seja, o quanto aquele toque não se manteve uniforme. Todavia, na 

quinta medida não presenciamos a coluna de cor amarela, isso significa que o contato 

da haste metálica com a pele foi mantido regular durante todo o tempo que durou a 

pressão.  

O conceito de que quanto menor a oscilação da mão do observador mais 

uniforme é a medida foi mantido para os testes de dois pontos estáticos e em 

movimento (2 PE e 2 PD). Entretanto, para essas duas modalidades, não só a 

oscilação era controlada, assim como o contato igual das hastes metálicas na pele, 

mostrada na Figura 16 e 17: 

Figura 17- Exibição de sequência hipotética de medidas de 2 PE ou 2 PD. 

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  



57 

Figura 18 – Exibição de sequência aceita de medidas de 2 PE ou 2 PD  

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

Graças ao recurso de controle da oscilação, somente foram consideradas 

válidas as sequências de cinco medidas semelhantes àquelas demonstradas nas 

Figuras 15 e 17. 

4.4 Avaliação da sensibilidade cutânea por meio do MSW nº 5,07 e diapasão de 

128 hz. 

Ao término do teste com o PSSD™, iniciava a aplicação do monofilamento de 

Semmes-Weinstein nº 5,07. O MSW foi aplicado nos mesmos territórios nervosos 

testados pelo PSSD™: dorso do pé, polpa do hálux e face medial do calcâneo.  

A extremidade do MSWT era gentilmente colocada perpendicularmente à 

superfície, até se curvar. O tempo de contato com a pele, contando a pressão e a 

retirada do monofilamento não excedeu cinco segundos (Figura 18). Foram 
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considerados sensíveis ao estímulo táctil os que perceberam em tempo hábil o contato 

do monofilamento.  

 

Figura 19 - Teste com o monofilamento de Semmes-Weinstein nº 5,07 no território 
do nervo plantar medial. 

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

O teste com o diapasão de 128 Hz foi aplicado no maléolo medial de ambos os 

lados. Com os olhos fechados, o diapasão foi encostado na região do mento para 

haver comparação com a resposta esperada nos pés. Com o dispositivo vibrando, o 

maléolo foi tocado por 10 segundos. A sensibilidade vibratória foi tida como 

preservada para quem percebeu a vibração no tempo estipulado111. Dessa maneira, 

testamos somente os nervos plantar medial e nervo calcâneo, pois na população geral 

é sob essa região que o nervo tibial posterior se ramifica originando os nervos acima 

citados.  

As variáveis quantitativas do limiar de sensibilidade cutânea, medidas em 

gramas/milímetros quadrados (g/mm2), foram obtidas nos pés direito e esquerdo de 

pacientes diabéticos em cada um dos territórios nervosos dos nervos fibular profundo, 

nervo plantar medial e calcâneo, nas seis modalidades de teste e expressas sob a 

forma de média, mediana e desvio padrão, descritas a seguir: 
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 1 PE: pressão de um ponto estático;  

 1 PD: pressão de um ponto dinâmico ou em movimento; 

 2 PE: pressão de dois pontos estáticos; 

 2 PD: pressão de dois pontos dinâmicos ou em movimento; 

 D2PE: distância entre dois pontos estáticos discriminada; 

 D2PD: distância entre dois pontos dinâmicos ou em movimento discriminada.  

Alguns diabéticos não foram capazes de perceber o toque de 1 PE, 1 PD, 2 PE 

e 2 PD, assim como não discriminaram a distância entre dois pontos estáticos (D2PE) 

e dinâmicos (D2PD). Para esses participantes atribuímos o valor de 100 g/mm2 para 

o teste de limiar de sensibilidade cutânea e 20 mm para o teste de discriminação entre 

dois pontos nas modalidades e territórios nervosos onde não foi possível reconhecer 

os estímulos tácteis. Essa decisão acabou por incluir todos os pacientes no cálculo 

matemático, porém valores discrepantes em relação à média não foram 

contabilizados. 

A fim de relacionar as variáveis obtidas com o teste do MSW, as quais são 

qualitativas, às medidas do teste PSSD™, quantitativas, optamos por compará-las de 

forma não dicotomizada, por meio da prova de Kruskal-Wallis, que é útil para decidir 

se os resultados de amostras independentes representam de fato diferenças 

significantes112.  

A acurácia global do teste promovido pelo PSSD™ foi avaliada com o cálculo 

da área sob a curva ROC (Receiver Operating Characteristic), a qual leva em 

consideração a sensibilidade e a especificidade do teste diagnóstico.  

Para os cálculos das variáveis acima citadas, empregamos os programas Excel 

versão Windows® XP (Microsoft), software R 3.4.3 (R Core Team, 2017) e ss gráficos 

foram construídos com o pacote ggplot2.  
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5 RESULTADOS 

O artigo científico abaixo apresentado é o produto resultante desta dissertação 

de Mestrado e foi construído para submissão no periódico Muscle&Nerve (© 

WileyPeriodicals, LLC.), com fator de impacto de 2,505.  

AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DIAGNÓSTICA VERSUS TESTE 

NEUROLÓGICO COMPUTADORIZADO (PSSD) PARA DETECÇÃO 

DA PERDA DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA EM MEMBROS 

INFERIORES DE PACIENTES DIABÉTICOS 

5.1 Resumo 

Introdução/Objetivo: Recomendações são feitas para que todo diabético realize 
anualmente exame neurológico nos membros inferiores, a fim de identificar perda de 
sensação protetora, mais precocemente. Realizamos estudo, utilizando neuroteste 
computadorizado (PSSD) com o qual havia experiência clínica prévia das 
pesquisadoras, com o objetivo de determinar a sua acurácia, comparando-a com a de 
dois outros testes mais simples, mas já estudados pela literatura. Método: 
Denominamos no grupo estudo, 334 diabéticos tipo 2, sem história prévia de feridas 
e/ou amputações nos pés que foram submetidos à avaliação de sensibilidade cutânea 
utilizando o neuroteste com PSSD. Foram avaliados os territórios cutâneos dos nervos 
fibular profundo, plantar medial e ramo calcâneo ambos do nervo tibial posterior. 
Estímulos foram provocados segundo as modalidades: um ponto estático, um ponto 
em movimento, dois pontos estáticos, dois pontos em movimento. Foram comparados 
os resultados com monofilamento de Semmes-Weisntein nº 5,07 (MSW) e com os do 
diapasão de 128 Hz. Foram 228 pacientes não-diabéticos, submetidos aos mesmos 
testes denominados grupo controle. A análise estatística foi direcionada para as 
variáveis determinantes da qualidade de um teste diagnóstico. Resultados: A 
sensibilidade e especificidade para um ponto estático variou de 100 a 75% e 8,7 a 
54,5%. Para a modalidade dois pontos estáticos, os valores para sensibilidade e 
especificidade foram: 54,5 a 63,6% e 82,6 a 91,3%, respectivamente. Discussão: Os 
resultados obtidos permitem inferir que o neurodispositivo computadorizado 
apresentou maior acurácia diagnóstica em comparação com a de teste tradicional 
(MSW) e poderá assim ser implementado como forma de acompanhamento do 
comprometimento da fibra nervosa em membro inferior de paciente diabético.  
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PALAVRAS-CHAVES: Neuropatias diabéticas. Pé. Receptores sensitivos. Tato. 
Limiar sensorial. Sensibilidade e especificidade.   

5.2 Introdução 

A neuropatia periférica é a complicação mais comum e a que oferece maior 

dificuldade para tratamento em diabéticos.113 Definida como um conjunto heterogêneo 

de sinais e sintomas, é representada por danos irreversíveis aos nervos sensitivos e 

motores somático e autonômicos.114 A prevalência da neuropatia diabética (ND) varia 

entre os dois principais tipos de diabetes, para o tipo 1 taxas entre 6 a 51% são 

encontradas, as quais dependem diretamente dos hábitos de vida e padrões culturais 

da população estudada.115-116 No diabetes mellitus (DM) tipo 2 a neuropatia atinge 

valores mais elevados, 26% em jovens (média de idade 21.6 ± 4.1 anos)116 e atingindo 

70% em diabéticos acima de 50 anos.118-120 Levando em consideração as pessoas 

assintomáticas, as disfunções neuropáticas e diferentes métodos diagnósticos, a 

prevalência pode ultrapassar 90%.121 

As consequências da ND são graves. Aproximadamente 50% das pessoas com 

diabetes desenvolverão feridas de difícil cicatrização nos pés ao longo da vida122-123, 

1 a 2% sofrerão algum tipo de amputação, devido à perda de sensibilidade cutânea 

protetora.124 Além disso, pode contribuir para várias complicações, incluindo quedas, 

restrições das atividades da vida diária e sintomas depressivos, com grande  prejuízo 

na qualidade de vida 125 

A American Diabetes Association (ADA) recomenda o rastreamento da ND a 

partir de testes clínicos simples, todavia uma triagem sistemática e preventiva é 

necessária para identificá-la em seus estágios iniciais. Para diabéticos tipo 2, a 

avaliação clínica da redução da sensação táctil e vibratória, deve ser realizada 
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anualmente.126 Uma força tarefa desta mesma associação recomendou, em 2008, um 

exame neurológico cuidadoso para identificar a perda de sensibilidade  protetora 

(PSP) precocemente. O exame clínico para identificar PSP consiste na aplicação de 

cinco testes simples: uso do monofilamento Semmes-Weinstein (MSW) de 10 g -; teste 

de vibração com diapasão de 128 Hz; a sensibilidade a dor à picada de agulha; reflexo 

do tornozelo e o limiar de percepção de vibração com um “biothesiometer”. Resultados 

anormais em um ou mais testes sugerem PSP, enquanto resultados normais em pelo 

menos  dois testes (e nenhum teste anormal) a descartam.127 

A sensibilidade à vibração na pele detectada pelo diapasão de 128 Hz tem 

demonstrado ser útil clinicamente na identificação de pacientes com lesão de nervo 

periférico ou com compressão nervosa, o que levaria ao diagnóstico  de perda da 

sensibilidade protetora.128 O método é usado para avaliação das fibras nervosa e 

terminações de adaptação rápida, responsáveis pela resposta nervosa ao movimento, 

mas tem limitação significativa. A vibração, por ser um estímulo em forma de onda, 

reverbera a provocação em outras regiões, além daquele território nervoso que está 

sendo testado.129 

Revisão sistemática130 sobre a acurácia do teste com o MSW em comparação 

com a acurácia de estudos de condução nervosa (ECN), foi realizada, em 2009, por 

investigadores holandeses, com três estudos, os quais apresentaram sensibilidade e 

especificidade variando amplamente, entre 41 a 93% e 68 a 100%, 

respectivamente.131–133 Mais recentemente, outra revisão sistemática seguida de 

metanálise com 8 estudos observacionais132–139, calcularam o quanto os resultados 

obtidos com o MSW foram mais ou menos sensíveis e específicos ao compará-los 
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aos com  ECN (ainda tidos como padrão ouro), o que apontou para a evidência frágil 

em seu uso clínico na triagem da PSP em diabéticos sem feridas visíveis nos pés.140 

Desde 1988, o PressureSpecifiedSensory Device™ – PSSD (NK Biotechnical 

Engineering Company, Minneapolis, Estados Unidos), equipamento criado para 

oferecer estímulo homogêneo e quantificar o limiar de pressão aplicada sobre a pele, 

necessário para que o paciente sinta a presença de um ponto estático (semelhante 

ao monofilamento de Semmes-Weinstein®), limiar com um ponto em movimento 

(semelhante ao estímulo com o  diapasão de 128 Hz), e limiares com a pressão 

exercida por dois pontos estáticos e em movimento, sob diferentes condições clínicas 

que necessitem da análise da função receptor periférico e fibras nervosas. 

O PSSD™ é um transdutor de pressão conectado a um software, capaz de 

codificar um sinal elétrico e expressá-lo em gramas/milímetros quadrado (g/mm2). O 

exame consiste no toque de um ou dois prolongamentos metálicos na área da pele 

sobre o território nervoso a ser pesquisado. O paciente fica de posse de uma 

campainha e é instruído a apertá-la ao sentir o toque da haste metálica. Dessa 

maneira, registra-se o valor da pressão percebida no momento que a campainha é 

acionada. 

Em razão das limitações apresentadas pelos exames realizados com o 

monofilamento de Semmes-Weinstein® 5.07 e diapasão de 128 Hz e considerando as 

possibilidades de medidas oferecidas pelo Pressure Specified Sensory Device™, 

utilizou-se o PSSD com maior frequência na prática clínica em pés de pacientes 

diabéticos. O objetivo do presente trabalho foi determinar a acurácia do teste realizado 

pelo PSSD™ comparando-a com a dos dois outros dispositivos citados (MSW e 

diapasão).  
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5.3 Método 

O projeto de pesquisa para realização deste estudo transversal foi aprovado 

pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria 

Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HCFMUSP), sob o número 356/06. O recrutamento e seleção e testes 

aconteceram no Ambulatório de Cirurgia Plástica do HCFMUSP, no período entre 

julho de 2016 a dezembro de 2018.  

Foram considerados para participar da pesquisa, grupo estudo (GE) aqueles 

que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: ter 18 anos ou mais, diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2, não ter apresentado em nenhum momento da vida feridas 

ou ter sofrido amputação nos membros inferiores (MMII), não apresentar doença 

vascular periférica, ser capaz de colaborar adequadamente durante a realização do 

exame. O grupo foi constituído por 334 sujeitos, com média de idade 61.1 ± 11.1 anos, 

tempo de diagnóstico do DM de 13.5 ± 6.02 anos, distribuição equitativa entre os 

sexos e predomínio de brancos (73%).  

Um grupo de pessoas não portadoras de diabetes foi formado para estabelecer 

os valores de referência do limiar de sensibilidade cutânea protetora nesta amostra 

na cidade de São Paulo, Brasil, e formaram o grupo controle (GC): 228 pacientes de 

ambos os sexos, média de idade de 60.6 ± 12.2 anos, sem doença vascular periférica, 

neurológica, trauma e/ou cirurgias nos MMII.  

Para minimizar potencial viés de detecção (observador), a avaliação teve início 

pelas manobras para mensuração da sensibilidade cutânea, uma vez que o 

pesquisador executante 2 (PQ2-VFC) não conhecendo a história clínica seria menos 

influenciado por estas informações. Com o intuito de salvaguardar qualquer dado que 
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pudesse interferir na medida da sensibilidade, a avaliação com o PSSD™ se deu 

antes dos exames com o MSW e diapasão, sempre realizados pelo mesmo 

investigador.  

Avaliamos a sensibilidade tátil cutânea de três x nervos periféricos localizados 

no membro inferior: nervo fibular profundo, testado na região dorsal do pé entre o 

espaço interdigital do 1º e 2º dedos (“DORSAL WEB SPACE”); nervo plantar medial, 

estudado na pele da polpa do hálux (“GREAT TOE PULP”); nervo calcâneo, 

pesquisado na pele da face medial do calcanhar (“HEEL – MEDIAL”). Foram medidas 

a sensibilidade cutânea nos lados direito e esquerdo por meio da avaliação das fibras 

nervosas de adaptação lenta, utilizando os testes de um e dois pontos estáticos (1 SP 

e 2 SP) do PSSD. As fibras de adaptação rápida foram testadas pelo toque em 

movimento de um e dois pontos (1 MP e 2 MP) no PSSD. 

Antes dos testes de 2 SP e 2 MP, fez-se a mensuração indireta da mínima 

distância (em mm) que o indivíduo era capaz de discriminar dois pontos estáticos 

(D2SP) e em movimento (D2MP), nas regiões dos nervos fibular profundo, plantar 

medial e calcâneo, com auxílio do Disk-Criminator™. Esse dispositivo é composto de 

um conjunto de octógonos, cujas arestas abrigam hastes metálicas separadas entre 

si por um milímetro (1 mm).  

A modalidade de teste foi mantida em todos os pacientes, assim, iniciávamos 

com 1 SP, seguido de 1 MP, D2SP, 2 SP, D2MP e 2 MP. Os territórios dos nervos 

testados também obedeceram à mesma sequência em todos os participantes, região 

dorsal do pé, polpa do hálux e calcâneo medial. Entretanto, o lado do corpo 

primeiramente avaliado foi alternado a cada paciente, com isso, o paciente nº 1 teve 

o lado direito seguido do esquerdo, o nº 2 o lado esquerdo seguido do direito até o 

paciente nº 334 do GE e do nº 1 ao nº 228 do GC. 
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O monofilamento de Semmes-Weinstein nº 5,07 (MSW) foi aplicado nos 

mesmos territórios nervosos testados pelo PSSD™. A extremidade do filamento era 

aplicada perpendicularmente à superfície da pele, até se curvar. O tempo de contato 

com a pele não excedeu cinco segundos. Foram considerados positivos ao estímulo 

táctil os que sentiram em tempo hábil o contato do monofilamento.  

O teste com o diapasão de 128 Hz foi aplicado no maléolo medial de ambos os 

lados. Com os olhos fechados, o diapasão foi encostado na região do mento para 

haver comparação com a resposta esperada nos pés. Com o dispositivo vibrando, 

tocávamos o maléolo por 10 segundos. A sensibilidade vibratória foi tida como 

presente para aqueles pacientes que percebiam a vibração no tempo estipulado. 

Neste teste foram testados somente os nervos plantar medial e do calcâneo, pois na 

população geral é sob essa região que o nervo tibial posterior se ramifica originando 

os nervos acima citados.  

Para o cálculo das variáveis preditoras da qualidade do teste PSSD™, foi 

suposto que o paciente diabético tenha alteração do limiar de sensibilidade cutânea à 

pressão estática e à pressão em movimento avaliados pelo PSSD™, Comparamos  o 

limiar do teste com PSSD™ deste grupo (maior ou menor) versus o limiar de 

sensibilidade cutânea à pressão estática e à pressão em movimento pelo PSSD™, 

obtido no grupo controle (pacientes não-diabéticos) com limite superior do intervalo 

de confiança de 99% [IC99% ]).  

Para os cálculos das variáveis acima citadas, empregamos os programas 

Minitab® versão 19.0 (Minitab Inc., USA) e SPSS® versão 22.0 (SPSS Inc., Chicago, 

USA).  
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5.4 Resultados 

Na tabela 6 x observa-se o valor-p da comparação dos pés direito e esquerdo, 

entre os valores da mediana do limiar de sensibilidade cutânea (g/mm2) e 

discriminação entre dois pontos (mm) dos grupos controle e diabéticos para os três 

territórios nervosos avaliados, nervo fibular profundo (NFP), plantar medial (NPM) e 

ramo calcâneo do nervo tibial posterior (NC), realizada por meio do teste não-

paramétrico de Wilcoxon. 

Tabela 6 - Comparação entre as medianas obtidas dos pés direito e esquerdo dos 
grupos controle e diabéticos por meio do PSSD™ e discriminação entre dois pontos. 

Grupo Controle  Grupo Diabéticos 

NFP NPM NC  NFP NPM NC 

0,551 0,798 0,305 1 SP 0,186 0,503 0,837 

0,211 0,753 0,657 1 MP 0,888 0,538 0,207 

0,554 0,873 0,350 2 SP 0,846 0,767 0,701 

0,674 0,300 0,333 2 MP 0,593 0,307 0,002 

na na na D2SP 0,520 0,313 0,109 

na na na 
D2M

P 
0,673 0,650 0,276 

Onde: na = não se aplica. 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  
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Para os testes de discriminação entre dois pontos estáticos e dois pontos 

dinâmicos, obtidos no grupo controle, não consta o valor da diferença estatística entre 

as medidas obtidas, pois para esses pacientes o resultado da discriminação entre dois 

pontos dos pés direito e esquerdo foram praticamente iguais.  

Não houve diferença estatisticamente significante entre lado direito e esquerdo 

tanto no GE como no GC para nenhuma modalidade de teste aplicado ou território 

nervoso. Assim, optou-se por utilizar somente as medidas resultantes do lado direito, 

a fim de evitar viés de contagem, por se tratar, nessa população, de amostras 

dependentes. 

Os valores referentes ao limite superior do intervalo de confiança de 99% do 

grupo controle seguem na tabela 7, a seguir: 

 

Tabela 7 - Limiar de sensibilidade à pressão estática e em movimento no pé direito 
de pacientes não-diabéticos 

Pressão (g/mm2) NFP NPM NC 

1 PE 2,9 3,2 8,5 

1 PD 1,9 2,1 5,4 

2 PE 24,6 27,5 29,9 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

Na tabela 8, observamos os valores encontrados para as variáveis preditoras 

da qualidade do teste PSSD™, para 1 SP e 2 SP, na detecção da alteração do limiar 

de sensibilidade cutânea táctil do grupo diabético para o território cutâneo do nervo 

fibular profundo. Ao lado, na figura 20 está representada a curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic) para as modalidades de um 1 SP e 2 SP em comparação 

ao padrão-ouro, o monofilamento de Semmes-Weinstein n° 5,07. 
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Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

Da tabela 8, extraímos elevado valor para sensibilidade da modalidade de 1 SP 

realizado com o PSSD™, aproximadamente 90%. Já a especificidade se mostrou 

baixa, atingindo 17%. Os valores preditivos positivos (VP+) e negativos (VP-) 

seguiram determinação imposta pela alta sensibilidade e reduzida especificidade, ou 

seja, o VP + foi inferior a 50% e o VP – alcançou 80% da amostra estudada.  

A tabela 8 ainda contém as variáveis preditivas para o teste de dois pontos 

estáticos (2 SP) com o PSSD™. Essa modalidade se mostrou menos sensível que o 

teste de 1 SP, todavia a especificidade superou 80%. O valor preditivo positivo foi de 

60% e o negativo, aproximadamente, 50%. A razão de verossimilhança positiva foi 

três vezes maior do que a encontrada para a modalidade de 1 SP. 

Tabela 8 - Variáveis preditoras do grupo 
diabético no território do nervo fibular 

profundo. 

 

Figura 20 - Curva ROC da comparação 
entre 1 SP e 2 SP com monofilamento n° 
5,07 no território cutâneo do nervo fibular 

profundo. 
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A figura 20 relaciona as variáveis sensibilidade e especificidade do teste 

PSSD™ em um só diagrama. Os parâmetros da área sob a curva ROC (receiver 

operating characteristic - AROC) para 1 SP foram: AROC = 0,685 ± 0,105; IC 95% 

[0,510 – 0,921] e para 2 SP foram: AROC = 0,715 ± 0,105; IC95%[0,480 – 0,892].  

Observando a tabela 9, encontraremos os valores para as variáveis preditoras 

da qualidade do teste PSSD™, para 1 SP e 2 SP, na detecção da alteração do limiar 

de sensibilidade cutânea táctil do GE para o território cutâneo do nervo plantar medial. 

Ao lado, na figura 21 está representada a curva ROC para as modalidades de um e 

dois pontos estáticos (1 SP e 2 SP) em comparação com o padrão-ouro, o 

monofilamento de Semmes-Weinstein n° 5,07. 

 

Tabela 9 - Variáveis preditoras do grupo 
diabético no território do nervo plantar 

medial. 

Figura 21 - Curva ROC da comparação 
entre 1 SP e 2 SP com monofilamento 
n° 5,07 no território cutâneo do nervo 

plantar medial. 

  

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  

 

Em relação às variáveis preditivas de qualidade diagnóstica para 1 SP e 2 SP, 

voltamos a verificar o mesmo quadro visto anteriormente no território do nervo fibular 

2,5 na RV - 

6,4 1,1 RV + 

84 100 VP - 

77,8 34,4 VP + 

91,3 8,7 E 

63,6 100 S 

2 1 SP (%) 

NPM 
 

1,00,80,60,40,20,0

1 - Specificity

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

S
e
n

s
it

iv
it

y

Reference Line

2PE-halux

1PE-halux

Source of the Curve

Diagonal segments are produced by ties.

ROC Curve

1 - Especificidade 

s
e
n
s
ib

ilid
a
d

e
 



71 

profundo para os territórios cutâneos dos nervos plantar medial e ramo calcâneo do 

nervo tibial posterior. Nesse caso, chama a atenção na tabela 4 o fato de não ter sido 

calculada a razão de verossimilhança negativa para a modalidade 1 SP. Isso se deveu 

a nenhum paciente ser detectado como falso negativo, segundo teste com o PSSD™.  

A figura 21 representa a especificidade em relação à sensibilidade das 

modalidades de 1 e 2 SP comparadas ao MSW n° 5,07. No território do nervo plantar 

medial, os valores para as áreas sob a curva ROC foram: AROC - 1 SP 0,753 ± 0,086; 

IC 95% [0,585 – 0,921] e AROC - 2 SP = 0,826 ± 0,080; IC 95%[0,670 – 0,983]. 

Os valores para as variáveis preditoras da qualidade do teste PSSD™, para 1 

SP e 2 SP, na detecção da alteração do limiar de sensibilidade cutânea táctil do grupo 

diabético para o território cutâneo do ramo calcâneo do nervo tibial posterior estão 

descritos na tabela 10. Na figura 22 está representada a curva ROC (receiver 

operating characteristic) para as modalidades de 1 e 2SP em comparação com o 

padrão-ouro, o monofilamento de Semmes-Weinstein n° 5,07.  
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Tabela 10 - Variáveis preditoras do 
grupo diabético no território do ramo 

calcâneo do nervo tibial posterior. 

Figura 22 - Curva ROC da comparação 
entre 1 e 2 SP com monofilamento n° 5,07 
no território cutâneo do ramo calcâneo do 

nervo tibial posterior. 

 

Fonte: Carvalho, Viviane Fernandes de Tese (Livre Docência) – Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, 2018.  
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5.5 Discussão 

A doença provocada pelo DM nos nervos é a neuropatia diabética, a qual 

provoca distúrbios nas porções somática e autônoma do sistema nervoso periférico. 

O principal efeito da ND nos MMII é a redução da sensibilidade nos pés.124 

Consequentemente, haverá maior vulnerabilidade aos traumas físicos e térmicos, que 

são fatores desencadeadores para formação de feridas de difícil resolução.141 

Avaliados os limiares de sensibilidade nos territórios indicados nos pés direito 

e esquerdo para os ambos os grupos, notou-se para todas as modalidades de testes 

aplicadas que não houve diferença estatística significante. A literatura corrobora 

nossos achados, pois a perda de sensibilidade tende a ser distal, simétrica e 

bilateral.142–144 Discussão ampliada sobre o significado clínico da determinação dos 

valores para percepção ou não de estímulos tácteis em diabéticos, pode ser 

encontrada em publicações anteriores realizadas por este mesmo grupo de 

pesquisadores.145-148 

Para avaliar a qualidade do PSSD™ como teste diagnóstico para detecção de 

perda da sensibilidade táctil à pressão estática, utilizamos a comparação com o MSW 

nº 5,07 como padrão-ouro e calculamos a sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo, valor preditivo negativo, razão de verossimilhança positiva, razão de 

verossimilhança negativa e a acurácia global do teste para os três territórios nervosos 

estudados, nas modalidades 1 SP e 2 SP.  

Para o território cutâneo do nervo fibular profundo obtivemos elevadas 

sensibilidade para a modalidade de 1 PE (90,9%) e especificidade para o teste de 2 

PE (82,6%). Quanto mais sensível for um teste diagnóstico, melhor será seu valor 

preditivo negativo, ou seja, a proporção de verdadeiros negativos. Para o território do 
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NFP, o valor preditivo negativo encontrado foi de 80% para 1 PE, ou seja, 80% dos 

pacientes examinados são verdadeiros negativos. Entretanto, quanto mais específico 

for o teste utilizado, melhor será o valor preditivo positivo. A modalidade de 2 PE 

resultou em 60% de verdadeiros positivos.  

Nas regiões da polpa do hálux e face medial do calcanhar, os valores para 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo seguiram a mesma 

tendência encontrada no território do nervo fibular profundo, atingindo sensibilidade 

de 100% para 1 SP e especificidade de superior a 90% no território do nervo plantar 

medial na modalidade 2 SP.  

Resultado semelhante foi encontrado por Barber et al.149 que encontraram 

baixos valores para a sensibilidade do MSW 5.07 (33%), sugerindo que os pacientes 

são melhor avaliados em relação à perda de sensibilidade táctil utilizando a medida 

de 2 SP, ou seja, quando associamos o limiar de sensibilidade à pressão à 

discriminação entre dois pontos. Estudo transversal realizado com 132 diabéticos 

identificou elevada especificidade para o MSW 5.07, todavia a sensibilidade variou de 

44 a 71%, dependendo do território nervoso.150 

A acurácia global de um teste diagnóstico é dada pelo cálculo da área sob a 

curva ROC (AROC). Confrontando as áreas dos três territórios cutâneos avaliados, 

percebe-se que a acurácia do teste de dois pontos estáticos (2 SP) foi maior em 

relação a um ponto estático (1 SP). 

Os testes para avaliação de sensibilidade podem ser divididos, 

hierarquicamente, em três grupos, a saber, primeiro grupo: detecção do limiar de 

sensibilidade táctil aos estímulos estáticos e em movimento, segundo grupo: 

discriminação espacial e terceiro grupo: identificação de objetos, formas e texturas.151 

A melhor acurácia da modalidade de dois pontos estáticos conseguida com o PSSD™ 
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pode ser resultado da união dos dois primeiros grupos hierárquicos dos testes de 

sensibilidade acima descritos. Desta forma, proporciona informações não somente 

sobre o limiar de sensibilidade, mas também referente à densidade das fibras 

nervosas sensitivas ainda responsivas aos estímulos.152 

Ao selecionar um teste para diagnosticar determinada doença ou alteração em 

relação aos padrões de normalidade, é necessário considerar sua sensibilidade e 

especificidade. Um teste sensível é o teste de escolha, quando a penalidade por deixar 

de detectar a desordem é dramática. No presente estudo, a não-detecção ou detecção 

tardia da perda de sensibilidade cutânea táctil implica em maior problemática para 

políticas de saúde pública e seguridade social por causa do desenvolvimento de 

feridas complexas e amputações dos MMII.153–156 

Testes específicos são úteis para confirmar uma alteração sugerida por outros 

exames. Isso porque um teste altamente específico resulta em poucos falso-positivos. 

Utilizamos testes específicos quando os resultados falso-positivos podem lesar o 

paciente fisicamente, emocionalmente ou financeiramente.  

A recomendação atual para se evitar a progressão da perda de sensibilidade 

cutânea decorrente do DM é o controle rigoroso dos níveis de glicose sanguínea. Essa 

medida não só reduz o risco de complicações nos MMII, como também as afecções 

em outros tecidos e órgãos acometidos pelo descontrole do diabetes mellitus.156–160   

A razão de probabilidades ou “likelihood” ratio é outra maneira de descrever o 

desempenho de um teste diagnóstico. Expressa quantas vezes o resultado do teste é 

mais (ou menos) provável para encontrar um resultado em pessoas doentes 

comparadas àquelas pessoas não-doentes. Certamente, esses valores são a maior 

contribuição desta investigação.  
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Quando avaliamos um instrumento de medida, devemos considerar a 

sensibilidade, a especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, razão 

de verossimilhança positiva e razão de verossimilhança negativa e acurácia em 

função de um resultado-teste diante do resultado padrão-ouro. 

Em todas as regiões testadas, a razão de verossimilhança positiva para a 

modalidade 2 SP é maior do que a mesma razão para o teste de 1 SP. A elevação do 

limiar de sensibilidade táctil à pressão estática medida por dois pontos tem 3,2 vezes 

mais probabilidade de diagnosticar indivíduos com perda de sensibilidade do que a 

avaliação feita por 1 SP no território do NFP. Para os territórios dos nervos plantar 

medial e ramo calcâneo, as razões de verossimilhança positiva para a modalidade 2 

SP foram 6,4 e 6,5, respectivamente.  

A experiência com o uso do PSSD™ em pacientes diabéticos permitiu melhor 

conhecimento das alterações de sensibilidade nos pés do que o obtido com a 

metodologia anteriormente disponível. O uso na rotina da prática clínica é encorajado, 

principalmente para acompanhamento da evolução da SCP, além de avaliar 

tratamentos clínicos e cirúrgicos.161–163 
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6 CONCLUSÃO 

O PSSD™ demonstrou desempenho superior ao MSW 5.07 em relação às 

variáveis preditivas de acurácia para detecção da perda de sensibilidade cutânea nas 

modalidades de 1 e 2 pontos estáticos.  

Por meio da quantificação numérica, foi possível observar a distribuição 

simétrica e bilateral da alteração dos limiares de sensibilidade cutânea à pressão 

estática e em movimento no grupo de pacientes diabéticos, ao compararmos com os 

limiares alcançados pelo grupo controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

7 REFERÊNCIAS 

1.  Kasznicki J. Advances in the diagnosis and management of diabetic distal 

symmetric polyneuropathy. Arch Med Sci. 2014;10(2):345-354. 

doi:10.5114/aoms.2014.42588. 

2.  Petropoulos IN, Ponirakis G, Khan A, Almuhannadi H, Gad H, Malik RA. 

Diagnosing Diabetic Neuropathy: Something Old, Something New. Diabetes 

Metab J. 2018;42(4):255-269. doi:10.4093/dmj.2018.0056. 

3.  Dyck PJ, Kratz KM, Karnes JL, et al. The prevalence by staged severity of 

various types of diabetic neuropathy, retinopathy, and nephropathy in a 

population-based cohort: the Rochester Diabetic Neuropathy Study. Neurology. 

1993;43(4):817-824. 

4.  A. Kles K, Bril V. Diagnostic Tools for Diabetic Sensorimotor Polyneuropathy. 

Curr Diabetes Rev. 2006;2(3):353-361. doi:10.2174/157339906777950598. 

5.  Jerosch-Herold C. Assessment of sensibility after nerve injury and repair: a 

systematic review of evidence for validity, reliability and responsiveness of tests. 

J Hand Surg Br. 2005;30(3):252-264. doi:10.1016/j.jhsb.2004.12.006. 

6.  Ang L, Cowdin N, Mizokami-Stout K, Pop-Busui R. Update on the Management 

of Diabetic Neuropathy. Diabetes Spectr. 2018;31(3):224-233. 

doi:10.2337/ds18-0036. 

7.  Won JC, Park TS. Recent Advances in Diagnostic Strategies for Diabetic 

Peripheral Neuropathy. Endocrinol Metab. 2016;31(2):230. 

doi:10.3803/EnM.2016.31.2.230. 

8.  Dellon ES, Mourey R, Dellon AL. Human pressure perception values for constant 

and moving one- and two-point discrimination. Plast Reconstr Surg. 

1992;90(1):112-117. 

9.  MOBERG E. Objective methods for determining the functional value of sensibility 

in the hand. J Bone Joint Surg Br. 1958;40-B(3):454-476. 

10.  Mackinnon SE, Dellon AL. Two-point discrimination tester. J Hand Surg Am. 

1985;10(6 Pt 1):906-907. Accessed August 27, 2018. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4078279. 

11.  Dellon AL. Clinical use of vibratory stimuli to evaluate peripheral nerve injury and 

compression neuropathy. Plast Reconstr Surg. 1980;65(4):466-476. Accessed 



79 

August 27, 2018. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7360814. 

12.  Levin S, Pearsall G, Ruderman RJ. Von Frey’s method of measuring pressure 

sensibility in the hand: an engineering analysis of the Weinstein-Semmes 

pressure aesthesiometer. J Hand Surg Am. 1978;3(3):211-216.  

13.  Malgrange D, Richard JL, Leymarie F, French Working Group On The Diabetic 

Foot. Screening diabetic patients at risk for foot ulceration. A multi-centre 

hospital-based study in France. Diabetes Metab. 2003;29(3):261-268.  

14.  Fogaça WC. Avaliação tardia da sensibilidade cutânea no território do nervo 

infra-orbital pós-fratura do complexo órbito-zigomático. Published online 2001. 

15.  Dellon ES, Crone S, Mouery R, Dellon AL. Comparison of the Semmes-

Weinstein monofilaments with the Pressure-Specifying Sensory Device. Restor 

Neurol Neurosci. 1993;5(5):323-326. doi:10.3233/RNN-1993-55602. 

16.  Ferreira MC, Costa MP, Cunha MS, Sakae E, Fels KW. Sensibility of the Breast 

After Reduction Mammaplasty. Ann Plast Surg. 2003;51(1):1-5. 

doi:10.1097/01.SAP.0000054190.76311.1A. 

17.  Ferreira MC, Rodrigues L, Fels K. New method for evaluation of cutaneous 

sensibility in diabetic feet: preliminary report. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo. 

2004;59(5):286-290. doi:/S0041-87812004000500011. 

18.  Fels KW, Cunha MS, Sturtz GP, Gemperli R, Ferreira MC. Evaluation of 

Cutaneous Abdominal Wall Sensibility After Abdominoplasty. Aesthetic Plast 

Surg. 2005;29(2):78-82. doi:10.1007/s00266-004-0078-5. 

19.  Fogaça WC, Sturtz GP, Surjan RCT, Ferreira MC. Evaluation of cutaneous 

sensibility on infraorbital nerve area. J Craniofac Surg. 2005;16(6):953-956. 

20.  Carvalho VF de, Ferreira MC, Vieira SAT, Ueda T. Limiar de sensibilidade 

cutânea dos pés em pacientes diabéticos através do pressure specified sensory 

device: uma avaliação da neuropatia. Rev Assoc Med Bras. 2009;55(1):29-34. 

doi:10.1590/S0104-42302009000100011. 

21.  Ferreira MC, Vieira SAT, Carvalho VF de. Comparative study of the sensitivity 

of diabetic lower extremities with and without ulcers using the PSSDTM. Acta 

Ortopédica Bras. 2010;18(2):71-74. doi:10.1590/S1413-78522010000200002. 

22.  American Diabetes Association AD. Diagnosis and classification of diabetes 

mellitus. Diabetes Care. 2011;34 Suppl 1(Suppl 1):S62-9. doi:10.2337/dc11-

S062. 

23.  Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. 



80 

Report of the expert committee on the diagnosis and classification of diabetes 

mellitus. Diabetes Care. 2003;26 Suppl 1:S5-20. Accessed August 28, 2018. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12502614. 

24.  Engelgau, Michael M, Venkat Narayam KM, Herman WH. Screening for Type 2 

Diabetes. Diabetes Cares. 2000;23(10):1563-1581.  

25.  Brasil. Ministério da Saúde. Vamos Pegar No Pé Com Amor e Carinho.; 1998. 

26.  Sartorelli DS, Franco LJ. Tendências do diabetes mellitus no Brasil: o papel da 

transição nutricional. Cad Saude Publica. 2003;19(suppl 1):S29-S36. 

doi:10.1590/S0102-311X2003000700004. 

27.  Dunstan DW, Zimmet PZ, Welborn TA, et al. The rising prevalence of diabetes 

and impaired glucose tolerance: the Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle 

Study. Diabetes Care. 2002;25(5):829-834.  

28.  Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: 

estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care. 

2004;27(5):1047-1053.  

29.  Torquato MT da CG, Montenegro Junior RM, Viana LAL, et al. Prevalence of 

diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in the urban population aged 

30-69 years in Ribeirão Preto (São Paulo), Brazil. Sao Paulo Med J. 

2003;121(6):224-230. doi:10.1590/S1516-31802003000600002. 

30.  King H, Aubert RE, Herman WH. Global Burden of Diabetes, 1995–2025: 

Prevalence, numerical estimates, and projections. Diabetes Care. 

1998;21(9):1414-1431. doi:10.2337/DIACARE.21.9.1414. 

31.  Malerbi DA, Franco LJ. Multicenter study of the prevalence of diabetes mellitus 

and impaired glucose tolerance in the urban Brazilian population aged 30-69 yr. 

The Brazilian Cooperative Group on the Study of Diabetes Prevalence. Diabetes 

Care. 1992;15(11):1509-1516.  

32.  Onkamo P, Väänänen S, Karvonen M, Tuomilehto J. Worldwide increase in 

incidence of Type I diabetes - the analysis of the data on published incidence 

trends. Diabetologia. 1999;42(12):1395-1403. doi:10.1007/s001250051309. 

33.  Fox DA, Islam N, Sutherland J, Reimer K, Amed S. Type 1 diabetes incidence 

and prevalence trends in a cohort of Canadian children and youth. Pediatr 

Diabetes. 2018;19(3):501-505. doi:10.1111/pedi.12566. 

34.  Ragnarson-Tennvall G, Apelqvist J. Cost-effective management of diabetic foot 

ulcers. A review. Pharmacoeconomics. 1997;12(1):42-53.  



81 

35.  American Diabetes Association AD. Economic costs of diabetes in the U.S. in 

2012. Diabetes Care. 2013;36(4):1033-1046. doi:10.2337/dc12-2625. 

36.  Passos VM de A, Barreto SM, Diniz LM, Lima-Costa MF. Type 2 diabetes: 

prevalence and associated factors in a Brazilian community - the Bambuí health 

and aging study. Sao Paulo Med J. 2005;123(2):66-71. doi:10.1590/S1516-

31802005000200007. 

37.  Muniz E, Rocha R, Reis M, Santos V, Grossi S. Neuropathic and ischemic 

changes of the foot in Brazilian patients with diabetes. Ostomy Wound Manag. 

2003;49:60-73. 

38.  Organização Mundial da Saúde. Cuidados Inovadores Para Condições Crônicas 

Componentes Estruturais de Ação: Relatório Mundial.; 2003.  

39.  Brasil. Ministério da Saúde. Estudo Multicêntrico Sobre a Prevalência Do 

Diabetes Mellitus No Brasil. Brasil. Ministério da Saúde; 2006. 

CS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=129258&indexSearch=ID. 

40.  Schramm JMA, Oliveira AF De, Leite IDC, et al. Transição epidemiológica e o 

estudo de carga de doença no Brasil. Saúde Coletiva. 2004;9:897-908.  

41.  Karina ME. Identificação de risco para complicações em pés de trabalhadores 

com diabetes de uma instituição pública de Londrina-Pr. Published online 2004. 

42.  American Diabetes Association AD. Diagnosis and classification of diabetes 

mellitus. Diabetes Care. 2014;37 Suppl 1(Supplement 1):S81-90. 

doi:10.2337/dc14-S081. 

43.  Klein R, Klein BE, Moss SE, Cruickshanks KJ. Relationship of hyperglycemia to 

the long-term incidence and progression of diabetic retinopathy. Arch Intern 

Med. 1994;154(19):2169-2178.  

44.  Klein R. Hyperglycemia and microvascular and macrovascular disease in 

diabetes. Diabetes Care. 1995;18(2):258-268.  

45.  Klein R, Klein BE, Moss SE. Relation of glycemic control to diabetic 

microvascular complications in diabetes mellitus. Ann Intern Med. 1996;124(1 Pt 

2):90-96.  

46.  Sumpio BE. Foot Ulcers. N Engl J Med. 2000;343(11):787-793. 

doi:10.1056/NEJM200009143431107. 

47.  Sociedade Brasileira de Diabetes. Diagnóstico e Tratamento. Published 2017.  

48.  Rahman S, Rahman T, Ismail AA-S, Rashid ARA. Diabetes-associated 

macrovasculopathy: pathophysiology and pathogenesis. Diabetes, Obes Metab. 



82 

2007;9(6):767-780. doi:10.1111/j.1463-1326.2006.00655.x. 

49.  Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Normas de Orientação 

Clínica Para Diagnóstico, Prevenção e Tratamento Dos Transtornos Na 

Extremidade Inferior Do Paciente Diabético.; 2001. 

50.  Williamson JR, Tilton RG, Chang K, Kilo C. Basement membrane abnormalities 

in diabetes mellitus: relationship to clinical microangiopathy. Diabetes Metab 

Rev. 1988;4(4):339-370. 

51.  Cohen RA. Dysfunction of Vascular Endothelium in Diabetes Mellitus. 

Circulation. 1993;87:57-76.  

52.  Strandness DE, Priest RE, Gibbons GE. Combined Clinical and Pathologic And 

Study of Diabetic and non Diabetic Peripheral Arterial Diasease. Diabetes. 

13:366-372.  

53.  Barner HB, Kaiser GC, Willman VL. Blood flow in the diabetic leg. Circulation. 

1971;43(3):391-394.  

54.  Flynn MD, Tooke JE. Aetiology of diabetic foot ulceration: a role for the 

microcirculation? Diabet Med. 1992;9(4):320-329.  

55.  Soto-Pedre E, Hernaez-Ortega MC, Piniés JA. Duration of Diabetes and 

Screening Coverage for Retinopathy Among Patients With Type 2 Diabetes. 

Ophthalmic Epidemiol. 2007;14(2):76-79. doi:10.1080/09286580600879032. 

56.  Valmadrid CT, Klein R, Moss SE, Klein BE. The risk of cardiovascular disease 

mortality associated with microalbuminuria and gross proteinuria in persons with 

older-onset diabetes mellitus. Arch Intern Med. 2000;160(8):1093-1100.  

57.  U.S. Renal Data System. Atlas of End-Stage Renal Disease in the United States, 

National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and 

Kidney Diseases.; 2003. 

58.  Levin M, O’Neal L. Patogenia e tratamento geral das lesões do pé em pacientes 

diabéticos. In: Duarte N, ed. O Pé Diabético. Di Livros; 2011:221-261. 

59.  Kumar S, Ashe HA, Parnell LN, et al. The Prevalence of Foot Ulceration and its 

Correlates in Type 2 Diabetic Patients: a Population-based Study. Diabet Med. 

1994;11(5):480-484. doi:10.1111/j.1464-5491.1994.tb00310.x. 

60.  Young MJ, Boulton AJ, MacLeod AF, Williams DR, Sonksen PH. A multicentre 

study of the prevalence of diabetic peripheral neuropathy in the United Kingdom 

hospital clinic population. Diabetologia. 1993;36(2):150-154.  

61.  Boulton AJM, Gries FA, Jervell JA. Guidelines for the diagnosis and outpatient 



83 

management of diabetic peripheral neuropathy. Diabet Med. 1998;15(6):508-

514. doi:10.1002/(SICI)1096-9136(199806)15:6<508::AID-DIA613>3.0.CO;2-L 

62.  Boulton AJM, Malik RA, Arezzo JC, Sosenko JM. Diabetic somatic neuropathies. 

Diabetes Care. 2004;27(6):1458-1486.  

63.  The effect of intensive diabetes therapy on the development and progression of 

neuropathy. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Ann 

Intern Med. 1995;122(8):561-568. 

64.  Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with 

conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes 

(UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet (London, 

England). 1998;352(9131):837-853. 

65.  Dyck PJ, Davies JL, Wilson DM, Service FJ, Melton LJ, O’Brien PC. Risk factors 

for severity of diabetic polyneuropathy: intensive longitudinal assessment of the 

Rochester Diabetic Neuropathy Study cohort. Diabetes Care. 1999;22(9):1479-

1486.  

66.  Pfeifer MA, Schumer MP. Clinical trials of diabetic neuropathy: past, present, 

and future. Diabetes. 1995;44(12):1355-1361.  

67.  Severino P, D’Amato A, Netti L, et al. Diabetes Mellitus and Ischemic Heart 

Disease: The Role of Ion Channels. Int J Mol Sci. 2018;19(3):802. 

doi:10.3390/ijms19030802. 

68.  Krick TW, Bressler NM. Recent clinically relevant highlights from the Diabetic 

Retinopathy Clinical Research Network. Curr Opin Ophthalmol. 2018;29(3):199-

205. doi:10.1097/ICU.0000000000000472. 

69.  Cameron NE, Cotter MA. Metabolic and vascular factors in the pathogenesis of 

diabetic neuropathy. Diabetes. 1997;46 Suppl 2:S31-7.  

70.  Beggs J, Johnson PC, Olafsen A, Watkins CJ. Innervation of the vasa nervorum: 

changes in human diabetics. J Neuropathol Exp Neurol. 1992;51(6):612-629.  

71.  Cameron NE, Cotter MA, Basso M, Hohman TC. Comparison of the effects of 

inhibitors of aldose reductase and sorbitol dehydrogenase on neurovascular 

function, nerve conduction and tissue polyol pathway metabolites in 

streptozotocin-diabetic rats. Diabetologia. 1997;40(3):271-281. 

doi:10.1007/s001250050674. 

72.  Tomlinson DR, Dewhurst M, Stevens EJ, Omawari N, Carrington AL, Vo PA. 

Reduced nerve blood flow in diabetic rats: relationship to nitric oxide production 



84 

and inhibition of aldose reductase. Diabet Med. 1998;15(7):579-585. 

doi:10.1002/(SICI)1096-9136(199807)15:7<579::AID-DIA633>3.0.CO;2-5. 

73.  Yorek MA, Wiese TJ, Davidson EP, et al. Reduced motor nerve conduction 

velocity and Na(+)-K(+)-ATPase activity in rats maintained on L-fucose diet. 

Reversal by myo-inositol supplementation. Diabetes. 1993;42(10):1401-1406.  

74.  Friedman EA. Advanced glycosylated end products and hyperglycemia in the 

pathogenesis of diabetic complications. Diabetes Care. 1999;22 Suppl 2:B65-

71.  

75.  Dellon AL, Mackinnon SE, Seiler WA. Susceptibility of the diabetic nerve to 

chronic compression. Ann Plast Surg. 1988;20(2):117-119.  

76.  Dellon AL. Diabetic Neuropathy: Review of a Surgical Approach to Restore 

Sensation, Relieve Pain, and Prevent Ulceration and Amputation. Foot Ankle Int. 

2004;25(10):749-755. doi:10.1177/107110070402501010. 

77.  Abbott CA, Carrington AL, Ashe H, et al. The North-West Diabetes Foot Care 

Study: incidence of, and risk factors for, new diabetic foot ulceration in a 

community-based patient cohort. Diabet Med. 2002;19(5):377-384.  

78.  Katoulis EC, Ebdon-Parry M, Hollis S, et al. Postural Instability in Diabetic 

Neuropathic Patients at Risk of Foot Ulceration. Diabet Med. 1997;14(4):296-

300. doi:10.1002/(SICI)1096-9136(199704)14:4<296::AID-DIA344>3.0.CO;2-5. 

79.  Aring AM, Jones DE, Falko JM. Evaluation and prevention of diabetic 

neuropathy. Am Fam Physician. 2005;71(11):2123-2128.  

80.  Holt RIG, Cockram CS, Flyvbjerg A, Goldstein BJ. Textbook of Diabetes. 5th ed. 

Wiey Blackwell; 2017.  

81.  Watanabe K, Hagura R, Akanuma Y, et al. Characteristics of cranial nerve 

palsies in diabetic patients. Diabetes Res Clin Pract. 10(1):19-27.  

82.  ABRAHAM-INPIJN L, OOSTING J, HART AAM. Bell’s palsy: factors affecting 

the prognosis in 200 patients with reference to hypertension and diabetes 

mellitus. Clin Otolaryngol. 1987;12(5):349-355. doi:10.1111/j.1365-

2273.1987.tb00215.x. 

83.  Stewart JD. Diabetic truncal neuropathy: Topography of the sensory deficit. Ann 

Neurol. 1989;25(3):233-238. doi:10.1002/ana.410250305. 

84.  Thomas PK. Classification, differential diagnosis, and staging of diabetic 

peripheral neuropathy. Diabetes. 1997;46 Suppl 2:S54-7.  

85.  Tesfaye S, Chaturvedi N, Eaton SEM, et al. Vascular Risk Factors and Diabetic 



85 

Neuropathy. Vol 352.; 2005.  

86.  Oyibo SO, Prasad YDM, Jackson NJ, Jude EB, Boulton AJM. The relationship 

between blood glucose excursions and painful diabetic peripheral neuropathy: a 

pilot study. Diabet Med. 2002;19(10):870-873.  

87.  Douglas CR. Tratado de Fisiologia - Aplicada Às Ciências Médicas. 6a Edição. 

Robe; 2006. 

88.  Ben-Avi N, Almagor M, Engel-Yeger B. Sensory Processing Difficulties and 

Interpersonal Relationships in Adults: An Exploratory Study. Psychology. 

2012;03(01):70-77. doi:10.4236/psych.2012.31012. 

89.  Machado A, Haertel LM. Neuroanatomia Funcional. Atheneu; 2013. 

90.  Bannister LH. Sensory terminals of peripheral nerve. In: The Peripheral Nerve. 

1o Edition. Halsted Press; 1976:396-463. 

91.  Iggo A, Andres KH. Morphology of Cutaneous Receptors. Annu Rev Neurosci. 

1982;5(1):1-31. doi:10.1146/annurev.ne.05.030182.000245. 

92.  Dellon AL. Somatosensory Testing & Rehabilitation. Williams & Wilkins; 2000. 

93.  Junqueira LC, Carneiro C. Histologia Básica. 13a Edição.; 2011. 

94.  Redburn D, Dahl N. Receptores sensitivos somatossensorial. In: Fundamentos 

Da Fisiologia Médica. Guanabara-Koogan; 2000:573-579. 

95.  Dellon AL. Evaluation of Sensibility and Re-Education of Sensation in the Hand. 

4a Edição. Williams & Wilkins; 2015. 

96.  Dyck PJ, Zimmerman IR, O’ Brien PC, et al. Introduction of automated systems 

to evaluate touch-pressure, vibration, and thermal cutaneous sensation in man. 

Ann Neurol. 1978;4(6):502-510. doi:10.1002/ana.410040605. 

97.  Gardner E, Gray D, O’Rahilly R. Anatomia – Estudo Regional Do Corpo 

Humano. Guanabara Koogan; 1978. 

98.  Siqueira M, Martins R. Anatomia Cirúrgica Das Vias de Acesso Aos Nervos 

Periféricos. Dilivros; 2006. 

99.  Davis TJ, Schon LC. Branches of the Tibial Nerve: Anatomic Variations. Foot 

Ankle Int. 1995;16(1):21-29. doi:10.1177/107110079501600105. 

100.  Guyton A, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. 13th editi. Saunders; 2016. 

101.  Boyko EJ, Ahroni JH, Stensel V, Forsberg RC, Davignon DR, Smith DG. A 

prospective study of risk factors for diabetic foot ulcer. The Seattle Diabetic Foot 

Study. Diabetes Care. 1999;22(7):1036-1042. 

doi:10.2337/DIACARE.22.7.1036. 



86 

102.  Sosenko JM, Sparling YH, Hu D, et al. Use of the Semmes-Weinstein 

monofilament in the strong heart study. Risk factors for clinical neuropathy. 

Diabetes Care. 1999;22(10):1715-1721.  

103.  Pham H, Armstrong DG, Harvey C, Harkless LB, Giurini JM, Veves A. Screening 

techniques to identify people at high risk for diabetic foot ulceration: a 

prospective multicenter trial. Diabetes Care. 2000;23(5):606-611.  

104.  Van Brakel WH, Anderson AM, Withington SG, et al. The prognostic importance 

of detecting mild sensory impairment in leprosy: a randomized controlled trial 

(TRIPOD 2). Lepr Rev. 2003;74(4):300-310.  

105.  Dyck PJ, Zimmerman IR, Johnson DM, et al. A standard test of heat-pain 

responses using CASE IV. J Neurol Sci. 1996;136(1-2):54-63. 

106.  Dellon ES, Keller KM, Moratz V, Dellon AL. Validation of cutaneous pressure 

threshold measurements for the evaluation of hand function. Ann Plast Surg. 

1997;38(5):485-492.  

107.  Dellon AL, Keller KM. Computer-assisted quantitative sensorimotor testing in 

patients with carpal and cubital tunnel syndromes. Ann Plast Surg. 

1997;38(5):493-502. 

108.  Tassler PL, Dellon AL. Pressure perception in the normal lower extremity and in 

the tarsal tunnel syndrome. Muscle Nerve. 1996;19(3):285-289. 

doi:10.1002/(SICI)1097-4598(199603)19:3&lt;285::AID-MUS2&gt;3.0.CO;2-9. 

109.  Casella IB, De Luccia N, Covre MR, Presti C. Doença Arterial Periférica 

Obstrutiva.;2015. 

http://www.sbacv.com.br/lib/media/pdf/diretrizes/daopmmii.pdf. 

110.  Feng Y, Schlösser FJ, Sumpio BE. The Semmes Weinstein monofilament 

examination as a screening tool for diabetic peripheral neuropathy. J Vasc Surg. 

2009;50(3):675-682.e1. doi:10.1016/j.jvs.2009.05.017. 

111.  Kanji JN, Anglin RES, Hunt DL, Panju A. Does This Patient With Diabetes Have 

Large-Fiber Peripheral Neuropathy? JAMA. 2010;303(15):1526-1532. 

doi:10.1001/jama.2010.428. 

112.  Siegel S. Estatística Não Paramétrica. Mc Graw-Hill; 2013. 

113.  Boulton AJM, Vinik AI, Arezzo JC, et al. Diabetic neuropathies: A statement by 

the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2005;28(4):956-962. 

doi:10.2337/diacare.28.4.956. 

114  Malik RA, Veves A, Tesfaye S, et al. Small fibre neuropathy: Role in the 



87 

diagnosis of diabetic sensorimotor polyneuropathy. Diabetes Metab Res Rev. 

2011;27(7):678-684. doi:10.1002/dmrr.1222. 

115  Maser RE, Steenkiste AR, Dorman JS, et al. Epidemiological correlates of 

diabetic neuropathy. Report from Pittsburgh epidemiology of diabetes 

complications study. Diabetes. 1989;38(11):1456-1461. 

doi:10.2337/diab.38.11.1456. 

116  Jaiswal M, Lauer A, Martin CL, et al. Peripheral neuropathy in adolescents and 

young adults with type 1 and type 2 diabetes from the SEARCH for diabetes in 

youth follow-up cohort: A pilot study. Diabetes Care. 2013;36(12):3903-3908. 

doi:10.2337/dc13-1213. 

117  Martin CL, Albers JW, Pop-Busui R. Neuropathy and related findings in the 

diabetes control and complications trial/epidemiology of diabetes interventions 

and complications study. Diabetes Care. 2014;37(1):31-38. doi:10.2337/dc13-

2114. 

118  Duckworth W, Abraira C, Moritz T, et al. Glucose Control and Vascular 

Complications in Veterans with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 

2009;360(2):129-139. doi:10.1056/nejmoa0808431. 

119  Pop-Busui R, Lu J, Lopes N, Jones TLZ. Prevalence of diabetic peripheral 

neuropathy and relation to glycemic control therapies at baseline in the BARI 2D 

cohort. J Peripher Nerv Syst. 2009;14(1):1-13. doi:10.1111/j.1529-

8027.2009.00200.x. 

120  Ismail-Beigi F, Craven T, Banerji MA, et al. Effect of intensive treatment of 

hyperglycaemia on microvascular outcomes in type 2 diabetes: An analysis of 

the ACCORD randomised trial. Lancet. 2010;376(9739):419-430. 

doi:10.1016/S0140-6736(10)60576-4. 

121  Yagihashi S, Mizukami H, Sugimoto K. Mechanism of diabetic neuropathy: 

Where are we now and where to go? J Diabetes Investig. 2011;2(1):18-32. 

doi:10.1111/j.2040-1124.2010.00070.x. 

122  Ferreira MC, Tuma Jr. P, Carvalho VF, Kamamoto F. Complex wounds. Clinics. 

2006;61(6). doi:10.1590/S1807-59322006000600014. 

123  Boulton AJM. The pathway to foot ulceration in diabetes. Med Clin North Am. 

2013;97(5):775-790. doi:10.1016/j.mcna.2013.03.007. 

124  Armstrong DG. Loss of protective sensation: A practical evidence-based 

definition. J Foot Ankle Surg. 1999;38(1):79-80. doi:10.1016/S1067-



88 

2516(99)80094-5. 

125  Vileikyte L, Leventhal H, Gonzalez JS, et al. Diabetic peripheral neuropathy and 

depressive symptoms: The association revisited. Diabetes Care. 

2005;28(10):2378-2383. doi:10.2337/diacare.28.10.2378. 

126.  Standards of medical care in diabetes - 2012. Diabetes Care. 2012;35(SUPPL. 

1):S63. doi:10.2337/dc12-s011. 

127  Boulton AJM, Armstrong DG, Albert SF, et al. Comprehensive fool examination 

and risk assessment: A report of the task force of the foot care interest group of 

the American diabetes association, with endorsement by the American 

association of clinical endocrinologists. Diabetes Care. 2008;31(8):1679-1685. 

doi:10.2337/dc08-9021. 

128  Garrow AP, Boulton AJM. Vibration perception threshold - A valuable 

assessment of neural dysfunction in people with diabetes. Diabetes Metab Res 

Rev. 2006;22(5):411-419. doi:10.1002/dmrr.657. 

129  Dellon ES, Mourey R, Dellon AL. Human pressure perception values for constant 

and moving one- and two-point discrimination. Plast Reconstr Surg. 

1992;90(1):112-117. 

130  Dros J, Wewerinke A, Bindels PJ, Van Weert HC. Accuracy of monofilament 

testing to diagnose peripheral neuropathy: A systematic review. Ann Fam Med. 

2009;7(6):555-558. doi:10.1370/afm.1016. 

131  Shin J Bin, Seong YJ, Lee HJ, Kim SH, Park JR. Foot screening technique in a 

diabetic population. J Korean Med Sci. 2000;15(1):78-82. 

doi:10.3346/jkms.2000.15.1.78. 

132  Perkins BA, Olaleye D, Zinman B, Bril V. Simple screening test for peripheral 

neuropathy in the diabetes clinic. Diabetes Care. 2001;24(2):250-256. 

doi:10.2337/diacare.24.2.250. 

133  Lee S, Kim H, Choi S, Park Y, Kim Y, Cho B. Clinical Usefulness of the Two-site 

Semmes-Weinstein Monofilament Test for Detecting Diabetic Peripheral 

Neuropathy. J Korean Med Sci. 2003;18(1):103-107. 

doi:10.3346/jkms.2003.18.1.103. 

134  Olaleye D, Perkins BA, Bril V. Evaluation of three screening tests and a risk 

assessment model for diagnosing peripheral neuropathy in the diabetes clinic. 

Diabetes Res Clin Pract. 2001;54(2):115-128. doi:10.1016/S0168-

8227(01)00278-9. 



89 

135  Mythili A, Kumar KD, Subrahmanyam KAV, Venkateswarlu K, Butchi RG. A 

comparative study of examination scores and quantitative sensory testing in 

diagnosis of diabetic polyneuropathy. Int J Diabetes Dev Ctries. 2010;30(1):43-

48. doi:10.4103/0973-3930.60007. 

136  Perkins BA, Orszag A, Ngo M, Ng E, New P, Bril V. Prediction of incident diabetic 

neuropathy using the monofilament examination: A 4-year prospective study. 

Diabetes Care. 2010;33(7):1549-1554. doi:10.2337/dc09-1835. 

137  Pambianco G, Costacou T, Strotmeyer E, Orchard TJ. The assessment of 

clinical distal symmetric polyneuropathy in type 1 diabetes: A comparison of 

methodologies from the Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications 

Cohort. Diabetes Res Clin Pract. 2011;92(2):280-287. 

doi:10.1016/j.diabres.2011.02.005. 

138  Pourhamidi K, Dahlin LB, Englund E, Rolandsson O. Evaluation of clinical tools 

and their diagnostic use in distal symmetric polyneuropathy. Prim Care Diabetes. 

2014;8(1):77-84. doi:10.1016/j.pcd.2013.04.004. 

139  Baraz S, Zarea K, Shahbazian HB, Latifi SM. Comparison of the accuracy of 

monofilament testing at various points of feet in peripheral diabetic neuropathy 

screening. J Diabetes Metab Disord. 2014;13(1):19-25. doi:10.1186/2251-6581-

13-19. 

140  Wang F, Zhang J, Yu J, et al. Diagnostic Accuracy of Monofilament Tests for 

Detecting Diabetic Peripheral Neuropathy: A Systematic Review and Meta-

Analysis. J Diabetes Res. 2017;8787261:1-13. doi:10.1155/2017/8787261. 

141.  Ferreira MC, Tuma P, Carvalho VF, Kamamoto F. Complex wounds. Clinics. 

2006;61(6):571-578. doi:10.1590/S1807-59322006000600014. 

142  Rathur HM, Boulton AJM. Recent advances in the diagnosis and management 

of diabetic neuropathy. J Bone Jt Surg. 2005;87(12):1605-1610. 

doi:10.1302/0301-620X.87B12.16710. 

143  England JD, Gronseth GS, Franklin G, et al. Evaluation of distal symmetric 

polyneuropathy: The role of autonomic testing, nerve biopsy, and skin biopsy (an 

evidence-based review). Muscle and Nerve. 2009;39(1):106-115. 

doi:10.1002/mus.21227. 

144  Tesfaye S. Recent advances in the management of diabetic distal symmetrical 

polyneuropathy. J Diabetes Investig. 2011;2(1):33-42. doi:10.1111/j.2040-

1124.2010.00083.x. 



90 

145  Ferreira MC, Rodrigues L, Fels K. New method for evaluation of cutaneous 

sensibility in diabetic feet: preliminary report. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo. 

2004;59(5):286-290. doi:10.1590/s0041-87812004000500011. 

146  Carvalho VF, Ferreira MC, Vieira SAT, Ueda T. Cutaneous sensibility threshold 

in the feet of diabetic patients with pressure specified sensory device: an 

assessment of the neuropathy. Rev Assoc Med Bras. 2009;55(1):29-34. 

doi:10.1590/s0104-42302009000100011. 

147  Ferreira MC, Vieira SAT, Carvalho VF. Comparative study of the sensitivity of 

diabetic lower extremities with and without ulcers using the PSSDTM. Acta Ortop 

Bras. 2010;18(2):71-74. doi:10.1590/S1413-78522010000200002. 

148  Carvalho VF, Ueda T, Paggiaro AO, Nascimento ARF, Ferreira MC, Gemperli R. 

Comparison of neurosensory devices in detecting cutaneous thresholds related 

to protective sensibility: A cross-sectional study in São Paulo, Brazil. Diabetes 

Res Clin Pract. 2019;157:107821. doi:10.1016/j.diabres.2019.107821. 

149  Barber MA, Conolley J, Spaulding CM, Dellon AL. Evaluation of pressure 

threshold prior to foot ulceration: One- versus two-point static touch. J Am 

Podiatr Med Assoc. 2001;91(10):508-514. doi:10.7547/87507315-91-10-508. 

150  McGill M, Molyneaux L, Spencer R, Heng LF, Yue DK. Possible sources of 

discrepancies in the use of the Semmes-Weinstein monofilament. Impact on 

prevalence of insensate foot and workload requirements. Diabetes Care. 

1999;22(4):598-602.. 

151  Jerosch-Herold C. Assessment of sensibility after nerve injury and repair: A 

systematic review of evidence for validity, reliability and responsiveness of tests. 

J Hand Surg Am. 2005;30(3):252-264. doi:10.1016/j.jhsb.2004.12.006. 

152  Aszmann O, Dellon A. Relationship Between Cutaneous Pressure Threshold 

and Two‐Point Discrimination. J Reconstr Microsurg. 1998;14(06):417-421. 

doi:10.1055/s-2007-1000202. 

153  Vowden P, Vowden K. The economic impact of hard-toheal wounds: promoting 

practice change to address passivity in wound management. Wounds Int. 

2016;7(2):10-15.. 

154  Nussbaum SR, Carter MJ, Fife CE, et al. An Economic Evaluation of the Impact, 

Cost, and Medicare Policy Implications of Chronic Nonhealing Wounds. Value 

Heal. 2017;21:27-32. doi:10.1016/j.jval.2017.07.007. 

155  Sen CK. Human Wounds and Its Burden: An Updated Compendium of 



91 

Estimates. Adv Wound Care. 2019;8(2):39-48. doi:10.1089/wound.2019.0946 

156  Olsson M, Järbrink K, Divakar U, et al. The humanistic and economic burden of 

chronic wounds: A systematic review. Wound Repair Regen. 2019;27(1):114-

125. doi:10.1111/wrr.12683. 

157  DM N, S G, J L, et al. The Effect of Intensive Treatment of Diabetes on the 

Development and Progression of Long-Term Complications in Insulin-

Dependent Diabetes Mellitus. N Engl J Med. 1993;329(14):977-986. 

doi:10.1056/NEJM199309303291401. 

158  Turner R. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on 

complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet. 

1998;352(9131):854-865. doi:10.1016/S0140-6736(98)07037-8. 

159  Mannucci E, Dicembrini I, Lauria A, Pozzilli P. Is glucose control important for 

prevention of cardiovascular disease in diabetes? Diabetes Care. 

2013;36(SUPPL.2):S259-S263. doi:10.2337/dcS13-2018. 

160  Rodriguez-Gutierrez R, Gonzalez-Gonzalez JG, Zuñiga-Hernandez JA, McCoy 

RG. Benefits and harms of intensive glycemic control in patients with type 2 

diabetes. BMJ. 2019;367:I5887. doi:10.1136/bmj.l5887. 

161  Radoiu H, Rosson GD, Andonian E, Senatore J, Dellon AL. Comparison of 

measures of large-fiber nerve function in patients with chronic nerve 

compression and neuropathy. J Am Podiatr Med Assoc. 2005;95(5):438-445. 

doi:10.7547/0950438. 

162  Soomekh D. Quantitative Sensory Testing. Clin Podiatr Med Surg. 

2006;23(3):545-557. doi:10.1016/j.cpm.2006.05.005. 

163  Karagoz H, Ozturk S, Siemionow M. Comparison of Neurosensory Assessment 

Methods in Plastic Surgery. Ann Plast Surg. 2016;77(2):206-212. 

doi:10.1097/SAP.0000000000000855. 

 


