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DEFINIÇÃO 

SLOAN, G., Selavrajah, D., Tesfaye, S. Pathogenesis, diagnosis and clinical management of diabetic sensorimotor peripheral neuropathy. 
Natural Reviews, Endocrinology, p 1-21, 2021.  

 
• São categorizadas de acordo com seu padrão de neurologia secundária à 

hiperglicemia crônica e outros fatores de risco cardiovascular.  
 

9 Trata-se da principal complicação microvascular do DM, apresentando correlação 
com a RD e a nefropatia diabética; 

9 É responsável por hospitalizações, amputações não traumáticas e incapacidade 
funcional; 

9 A forma mais comum é a polineuropatia periférica, e afeta com mais frequência os 
MMII; 

As neuropatias diabéticas englobam um grupo heterogêneo de síndromes clínicas.  
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ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• É uma consequência de alterações complexas induzidas principalmente pela 
hiperglicemia, com ativação de diversas vias metabólicas e angiogênicas, 
que culminam com dano da fibra nervosa.  
 Acomete cerca de 50% dos pacientes com DM de longa duração, 

podendo ocorrer também em pré-diabéticos.  

Entretanto, a prevalência pode variar de acordo com o 
tempo de evolução da doença e a metodologia utilizada 

para o diagnóstico. 



ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• São fatores de risco: 
9 tempo de evolução do DM; 
9 controle glicêmico inadequado; 
9 hipertensão; 
9 dislipidemia; 
9 circunferência abdominal aumentada; 
9 IMC elevado; 
9 tabagismo.  



MANIFESTAÇÃO CLÍNICA 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Existem diversas formas de classificar a neuropatia            entre as quais se 
evidencia a proposta pelo Toronto Expert Panel on Diabetic Neuropathy, 
adaptada pela American Diabetes Association (ADA), que a divide em dois 
grandes grupos: 
9 polineuropatia simétrica generalizada  
9 neuropatia focal  e multifocal.  

 
 
 
 



Neuropatias focais e multifocais Polineuropatia diabética 
simétrica generalizada 

Mononeuropatia 

Mononeurite multiplex 

Radiculopatia amiotrófica 

Compressão de nervos 

Polineuropatia 
sensorimotora 

simétrica distral 
(típica) 

Autonômica 

Figura 1:  Classificação da neuropatia diabética. 



MANIFESTAÇÃO CLÍNICA 
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• Painel de Toronto atualizou sua classificação dividindo a neuropatia diabética 
periférica generalizada em dois subgrupos:  

 
 
 
 
 
 

        A forma mais prevalente é a polineuropatia sensoriomotora simétrica 
distal, seguida da forma autonômica. 

Forma típica, que é crônica, simétrica e de duração dependente (nervos mais 
longos são acometidos primeiro e os segmentos distais);  

Forma atípica, que pode ser aguda, subaguda ou crônica, em geral monofásica e flutuante 
com o tempo.  Esta acomete preferencialmente as fibras sensoriais finas e autonômicas. 



DIAGNÓSTICO 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Em geral, baseia-se na correlação entre o quadro clínico e as alterações neurológicas 
identificadas no exame físico; 
 

• Reservam-se os exames complementares para o esclarecimento diagnóstico e/ou a 
complementação da avaliação; 
 

• Cerca de 50% dos pacientes podem ser assintomáticos; nesses casos, o histórico e o 
exame físico minucioso auxiliam no diagnóstico; 
9 A ADA recomenda que: 

• o rastreamento no DM2 inicie no momento do diagnóstico; 
• no DM1, após 5 anos de diagnóstico; 
• e depois, anualmente, nos dois casos.  



POLINEUROPATIA AUTONÔMICA  

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Ocorre isoladamente ou em associação à polineuropatia periférica, o que acontece mais 
comumente. 

• Pode-se apresentar como: 
9 neuropatia autonômica cardiovascular (NAC); 
9 manifestações 

� gastrintestinais 
� geniturinárias 
� sudomotoras 
� vasculares periféricas 
� metabólicas e disautonômicas 
� respiratórias ou oculares.  

O quadro clínico é variável, 
de acordo com o sistema 

afetado.  



NEUROPATIA AUTONÔMICA CARDIOVASCULAR 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Trata-se da redução do controle autonômico cardiovascular em pacientes com diabetes, 
excluindo outras causas; 

• Principal fator de risco é o controle glicêmico inadequado. 
• A NAC também se associa a fatores de risco convencionais para DCV, como: 

• hipertensão, 
• dislipidemia, 
• tabagismo 
• obesidade, 
• nefropatia (inclusive microalbuminúria), 
• retinopatia 
• polineuropatia 



NAC 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• O nervo vago é o mais longo e medeia aproximadamente 75% das atividades 
parassimpáticas; assim tende a ser o mais precocemente acometido.  
 

• A NAC pode ser dividida em subclínica e clínica: 
9 de início, há denervação parassimpática (fase subclínica); 
9 na sequência , aumento do tônus simpático (fase clínica precoce); e, 
9 então, denervação simpática (fase avançada ou grave). 

 

• Todos os pacientes com DM devem ser avaliados para NAC a partir de 10 
anos após o diagnóstico ou se houver outras complicações. 

 



NAC 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Apresentação clínica, os sintomas mais comuns incluem: 
9 tontura; 
9 fraqueza; 
9 palpitações; 
9 desmaios; 
9 síncope.  



NAC 
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• Os sinais de NAC são: 
9 Taquicardia em repouso (>100bpm);  
9 Intervalo R-R fixo: sinal de completa denervação; 
9 Hipotensão ortostática; 
9 Intolerância ao exercício, decorrente da reduzida resposta de PA, FC e DC após 

exercício; 
9 Isquemia silenciosa; 
9 Perda do descenso noturno da PA.  



NAC 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Diagnóstico: devem ser documentados os sintomas por história detalhada e sinais 
clínicos  
 
 

• Tratamento: Envolve um controle glicêmico adequado. 
• Não há consenso em relação ao regime dietético recomendado. 

 

Inicialmente, realiza-se exame físico geral, com medida de PA 
(paciente em pé e deitado) e FC.  

Estudos recentes mostraram que pacientes com DM2 envolvidos em programas 
de exercícios supervisionado apresentaram regeneração de fibras nervosas em 

comparação com perda em indivíduos em cuidados usuais.  



NAC 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• O tratamento é sintomático, pois apesar dos avanços recentes em relação à patogênese 
da neuropatia, ainda há carência de tratamentos que modifiquem a evolução natural da 
doença.  

   
•  Diversas medicações que atuam na evolução da doença têm sido estudadas  com 

resultados promissores, porém as evidências em estudos clínicos randomizados ainda 
são limitadas. Entre elas, podem ser citadas: 
9 antioxidantes ácido alfalipoico (ácido tióctico) e; 
9 vitamina E;  

inibidores da aldose redutase 
(bloqueiam a vias dos polióis; e 

peptídeo C). 



Tabela 1: Fármacos promissores no tratamento da neuropatia autonômica cardiovascular. 

Substância Efeito 
Ácido alfalipoico (ácido tióctico) e vitamina E Melhora a NAC 
Inibidores da aldose redutase e peptídio C Bloqueiam a via dos polióis 

IECA Melhora o desequilíbrio parassimpático/simpático, a NA e 
a disfunção diastólica de VE  

BRA Melhora a NA e a disfunção diastólica de VE 
Batabloqueador cardiosseletivo Tem efeito positivo na disfunção autonômica 
NAC: neuropatia autonômica cardiovascular; IECA: inibidores da enzima conversora da angiotensina; NA: neuropatia autonômica; VE: 
ventrículo esquerdo; BRA: bloqueadores de receptor de angiotensina 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 



NEUROPATIA AUTONÔMICA GASTRINTESTINAL  

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Apresentação Clínica:  
� a obstipação intestinal ocorre com frequência, e incontinência pode estar relacionada 

com alterações do tônus do esfíncter anal e reduzida complacência e sensbilidade; 
� a gastroparesia pode ocasionar redução de absorção do antidiabético oral, difícil 

controle glicêmico com hipoglicemias não explicadas e desnutrição. 
� Os sintomas da gastroparesia podem incluir: 

9 saciedade precoce, 
9 plenitude, 
9 Inchaço, 
9 náuseas, 

9  vômitos, 
9 dispepsia, 
9 dor abdominal.  



NEUROPATIA AUTONÔMICA GASTRINTESTINAL  

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

o Tratamento:  
• Pode ser feito com: 

9 dieta, 
9 agentes procinéticos, como eritromicina, domperidona e metoclopramida, 
9 agentes de massa, 
9 antidepressivos tricíclicos, 
9 extratos pancreáticos, 
9 botox pilórico, 
9 marca-passo gástrico, 
9 alimetação enteral e, 
9 antibióticos de largo espectro para supercrescimento bacteriano.  

A EMA considera que os riscos 
extrapiramidais da metoclopramida superam 

os benefícios, por isso recomendam o 
fármaco por, no máximo, 5 dias de uso para 
casos graves que não respondam a outras 

terapias 



ALTERAÇÕES DO TRATO GENITURINÁRIO 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Dx e Tratamento:  
9 Além da história clínica, o dx é feito com teste urodinâmico completo e USG do 

aparelho urinário pós-miccional.  
9 Tratamento consiste em: 

� terapia sexual, 
� aconselhamento psicológico, 
� lubrificante vaginal, 
� inibidores da 5-fosfodiesterase (p.ex., sildenafila e vardenafila), 
� prostaglandinas intracavernosa e intrauretral, 
� dispositivos a vácuo ou prótese peniana.  

O tratamento da disfunção vesical é feito 
com a manobra de Credé, betanecol (se o 
resíduo for maior que 100ml), doxazosina 

e cateterismo vesical intermitente.   



POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  

SLOAN, G., Selavrajah, D., Tesfaye, S. Pathogenesis, diagnosis and clinical management of diabetic sensorimotor peripheral neuropathy. 
Natural Reviews, Endocrinology, p 1-21, 2021.  

• Forma mais comum de neuropatia diabética, caracterizada por ser simétrica: 
9 iniciando-se nos dedos dos pés, com ascensão gradual para as pernas; 
9 afeta principalmente os nervos sensoriais; 
9 os sinais e sintomas variam de acordo com o tipo de fibras sensoriais acometidas.  

 
• A dor neuropática pode estar presente em 25 a 50% dos indivíduos e ser o primeiro 

sintoma que leva os pacientes a procurar atendimento médico.  



POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  
• As principais queixas incluem: 

9 parestesias, 
9 disestesias, 
9 hiperalgesia, 
9 dor lancinante, 
9 alodínia 
9 redução da sensibilidade dolorosa e térmica  (relacionadas com o envolvimento de 

pequenas fibras mielinizadas), 
9 perda da sensibilidade vibratória e tátil,  
9 posição segmentar com redução ou ausência de reflexos profundos (fibras longas 

mielinizadas).  
SLOAN, G., Selavrajah, D., Tesfaye, S. Pathogenesis, diagnosis and clinical management of diabetic sensorimotor peripheral neuropathy. 
Natural Reviews, Endocrinology, p 1-21, 2021.  



BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

9 A dor pode levar ao comprometimento das AVDs, diminuindo a qualidade de vida e 
aumentando as despesas relacionadas à saúde.  

9 A perda progressiva da sensibilidade pode causar úlceras no pé diabético e neuropatia de 
Charcot, e em fases posteriores, perda de equilíbrio, quedas, fraturas e amputaçoes.  

9 Dx:  
9 História clínica para avaliar sintomas e excluir outras causas de neuropatia.  
9 Exame físico geral e avaliar as características dos sintomas e dos sinais , se são simétricos e 

se evoluem de forma distal-proximal;  
9 Verificar reflexos profundos;  
9 Exame detalhado do pé; 
9 Pesquisar doença arterial perférica (DAP).  

POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  



POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Exames Complementares:  
9 Biópsias de nervo e cutânea, para quantificação morfométrica de fibras nervosas 

intraepidérmicas (diagnostica lesão de fibras finas, as primeiras a sofrer alteração); 
9 ENM; 
9 Ambas solicitadas somente para esclarecimento diagnóstico e/ou estudos clínicos.  

 
 



POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

Tabela 2 – Exames complementares que auxiliam o diagnóstico de polineuropatia sensorimotora 
simétrica distral 
Teste Vantagem Desvantagem Fibra nervosa 
ENMG Padrão-ouro, sensitivo, específico e fácil Realizado por especialista Grossa 
Teste quantitativo de 
sensibilidade 

Confiável Subjetivo Grossa e fina 

Biopsia de pele Padrão-ouro e confiável, minimamente invasível Procedimento invasivo Fina 
Microscopia confocal da 
córnea 

Rápido, não invasívo, rastreia o dano da lesão Realizado por especialista Fina 

ENMG: eletroneuromiografia 



BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Tratamento: 
9 MEV; 
9 Dieta; 
9 Exercícios; 

 

• Controle glicêmico      é o tratamento mais efeitvo para reduzir a progressão da 
neuropatia e retardar seu início       instituído de acordo com meta individualizada a cada 
paciente. 

• Ácido alfalipoico (ác, tióctico)        Alivia parestesia, dormência, déficits sensoriais, 
fraqueza muscular e dor neuropática.  

• Benfotiamina           reduz a formação de terminais de glicação  avançada (AGE) e o 
estresse oxidativo            com danos, disfunção e perda de fibras nervosas. 

POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  

9 Perda de peso; 
9 Cessação do tabagismo 
9 Controle glicêmico.  



BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Pregabalina e Duloxetina        tratamento de primeira escolha de dor neuropática nos EUA, na 
Europa e no Canadá;  

• Gabapentina e antidepressivos tricíclicos (principalmente amitriptilina)       tratamento de 
segunda escolha; 

• Topiramato           reduz ate 30% da dor neuropática;  
• Opióides           pode ser necessário seu uso, entretanto, apesar da eficácia comprovada, devem 

ser evitados em razão do alto risco de dependência, abuso e outras complicações, mesmo 
quando utilizados por curto período.  

• Tratamento tópico (adesivo de lidocaína a 5%; Spray de nitrato de isossorbida)       tem menos 
efeitos colaterais e interações medicamentosas, pode ser utilizado associado ao tratamento por 
via oral; 

• Toxina botulínica A          tem efeito moderado a grande na redução da dor neuropática.  
 
 

POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  



MONONEUROPATIA DIABÉTICA AGUDA 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Surge em períodos de transição de hiper e hipoglicemias, início ou ajuste de insulina e 
perda rápida de peso.  

• Neuropatia craniana         nervo oculomotor (geralmente, poupa a pupila), seguido pelo 
troclear e, depois, pelo facial em frequência; 

• Síndrome do túnel do carpo           segunda neuropatia mais comum; 
• Nervos atingidos com maior frequência 

9 Femoral 
9 Ciático 
9 Peroneal.  



Pé Diabético 
ME1: Regina Célia A. R. Ivo da Mata 
Profo:  Dro . Francisco Bandeira 



INTRODUÇÃO 

Sales, P. Et al, O Essencial em Endocrinologia/ - 1ª ed.- RJ: ROCA, 2017, 

• As alterações no pé do paciente diabético são resultado da combinação entre 
neuropatia periférica, doença vascular, deformidades e traumas locais não percebidos, 
sendo esta a complicação crônica mais prevenível do DM.  
 

• Entre as diferentes complicações clínicas presentes neste quadro complexo inclui-se: 
9 a presença de úlceras, 
9 doença arterial periférica, 
9 gangrenas, 
9 deformidades 
9 neuroartropatia de Charcot 

culminando muitas vezes em 
necessidade de amputação do 

membro afetado.  



DEFINIÇÃO 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Pé diabético é uma condição de infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos 
profundos associada à alteração neurológica e a vários graus de vasculopatia periférica 
de membros.  

• Trata-se de uma condição frequente e acarreta diversos prejuízos para o paciente e 
para o sistema de saúde em razão de longas internações que geralmente culminam em 
amputação do membro.  

• As característica comuns da doença são neuropatia, doença arterial periférica (DAP, 
até 50% dos casos), infecção, osteomielite e doença de Charcot.  



FATORES DE RISCO 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

9 Neuropatia diabética (presente em cerca de 50% dos pacientes); 
9 DAP;  
9 Deformidades; 
9 Limitação da mobilidade articular; 
9 Alterações biomecânicas; 
9 Traumas;  
9 Redução na acuidade visual; 
9 Nefropatia; 
9 Tabagismo. 



PÉ DE RISCO 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

9 Deformidade ou proeminência óssea; 
9 Pele não intacta (úlcera, rachaduras e fissuras); 
9 Neuropatia; 
9 Pressão plantar anormal (calosidade); 
9 Mobilidade articular limitada; 
9 Ausência de pulso tibial anterior e/ou posterior; 
9 Descoloração; 
9 História de úlceras prévias ou amputação; 
9 Calçado inadequado. 

 



AVALIAÇÃO E MANEJO 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• História clínica detalhada; 
• Exame físico dos pés             finalidade de identificar o pé de risco; 
• Avaliar a perda da sensibilidade protetora com o monofilamento de 10g (Semmes- 

Weintein) para o teste de quatro áreas plantares: hálux (região plantar da falange distal), 
primeira, terceira e quinta cabeças metatarsais; 

• Avaliação da sensibilidade vibratória com diapasão (128 Hz) ou bioestesiômetro; 
• Pesquisa dos reflexos aquileus profundos (com o martelo)         verificar as fibras grossas 

motoras; 
• Presença de sensação dolorosa discriminativa com pino ou palito; 
• Sensação tátil com algodão; 
• Presença de sensibilidade térmica (fibras finas). 



ÚLCERA  

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

9 Incidência de UPD ao longo da vida está entre 19 e 34%, com uma taxa de incidência 
anual de 2%; 

9 Decorre de associação de fatores; 
9 Devem ser avaliadas quanto à localização, à profundidade e aos sinais de infecção; 

 
o TIPOS:  

• Neuropáticas: dolorosas e plantares           proeminências ósseas. 
9 calosidades, pele seca, fissuras e/ou rachaduras e deformidades. 
9 pés: hiperemiados, quentes e com veias dorsais dilatadas; 
9 os pulsos são palpáveis e proeminentes, a sensibilidade é alterada e os reflexos 

profundos estão diminuídos ou ausentes; 
 



ÚLCERA  

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Isquêmicas: dolorosas, podem ser indolores, em dedos ou regiões laterais e mediais dos 
pés, com margens irregulares; 
9 pode haver necrose seca; 
9 pele cianótica; 
9 unhas atrofiadas e micóticas, os calos são ausentes ou infrequentes; 
9 há veias colabadas e palidez ao elevar o membro; 
9 os pulsos são diminuídos ou ausentes, com sensibilidade preservada. 
 

• Neuroisquêmicas: Quando apresenta características dos dois tipos.  
 



ÚLCERA  

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Segundo o IWGDF (2019) o uso de classificação para UPD na prática clínica avalia três 
principais fatores: 
9 relacionado ao paciente (IR em estágio terminal); 
9 relacionado ao membro (DAP e neuropatia) e; 
9 úlcera (área, profundidade, local, único ou múltiplo e infecção). 
 

• Caracterização da UPD e avaliação de complicação       utiliza-se o sistema SINBAD, 
que inclui: 
9 local, 
9 isquemia, 
9 neuropatia, 

9 infecção bacteriana 
9 profundidade da UPD.  



Tabela 3– Sistema SINBAD para caracterizar UPD 
Categoria Definição Escore 
Local Antepé 0 

Médio pé ou retropé 1 
Isquemia Fluxo sanguíneo podal intacto: pelo menos um pulso palpável 0 

Evidência clínica de perfusão tecidual reduzida (pulsos não palpáveis) 1 
Neuropatia Sensibilidade normal 0 

Sensibilidade alterada 1 
Infecção Ausente 0 

Presente 1 
Área Úlcera < 1 cm² 0 

Úlcera ≥ 1 cm² 1 
Profundidade Úlcera restrita à pele e tecido subcutâneo 0 

Úlcera profunda ou atinge músculo e tendão 1 
Escore total 6 
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ÚLCERA  
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• TRATAMENTO: 
9 controle metabólico e de comorbidades; 
9 proteção de úlcera e alívio da pressão; 
9 restauração da perfusão cutânea e tratamento de infecção, se presente; 
9 além de cuidados com ferimento, incluindo desbridamento quando necessário.  

 



INFECÇÃO  
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• Invasão e multiplicação de microorganismos no tecido            resposta inflamatória e, em 
geral, destruição tecidual. 

• Ocorre em local de trauma ou úlcera. 
• Manifestações sistêmicas: 

9 febre ou hipotermia, 
9 taquicardia ou taquipnéia, 
9 leucopenia ou leucocitose, além de osteomielite.  

• Infecção       dificulta a resolução da úlcera e aumenta complicações     maior risco de 
perda do membro        se houver atraso no diagnóstico. 

• Hiperglicemia            reduz a resposta inflamatória              pode estar menos evidente se 
houver isquemia ou neuropatia.  
 



INFECÇÃO  
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• FATORES DE RISCO:  
9 Ferida profunda de longa duração ou recorrente; 
9 Alteração imunológica pelo DM; 
9 Doença renal crônica (DRC); 
9 Insuficiência arterial. 

• DIAGNÓSTICO: 
9 É clínico         presença de dois ou mais achados locais de inflamação: eritema ou 

rubor, calor, dor, edema e secreção purulenta. 
9 Outros sinais         presença de necrose, tecido de granulação friável e descolorido, 

secreção não purulenta, odor fétido e difiuldade de cicatrização. 
 



INFECÇÃO  
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o CLASSIFICAÇÃO: 
• Avaliar: 

9 tamanho, 
9 profundidade da lesão, 
9 presença ou ausência de gangrena, 
9 neuropatia ou insuficiência arterial. 

• A ISDA classifica a lesão em: 
9 não infectada 
9 infectada leve, moderada e grave  de acordo com as características clínicas 



OSTEOMIELITE  
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• Infecção no osso       por contiguidade de uma infecção de partes moles e raramente por 
via hematogênica.  

• Suspeitar    úlcera próxima a uma proeminência óssea não cicatriza, apesar do 
tratamento.  

• Exposição óssea e úlceras grandes       área maior que 2 cm2, têm mais probabilidade  
de estar relacionada com a osteomielite.  
 

ETIOLOGIA: Bactérias comuns são gram-positivas: Staphylococcus aureus, mais 
frequente e uma das mais virulentas; Estreptococos e, mais raramente, enterococos.  



OSTEOMIELITE  
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o APRESENTAÇÃO CLÍNICA: 
 
 
 

o DIAGNÓSTICO:  
• Definitivo        está relacionado com achados histológicos compatíveis com infecção e 

isolamento da bactéria por amostra óssea, o que não está disponível de modo 
rotineiro. 

 

Varia de acordo com o local acometido, a extensão da infecção, a presença de necrose 
óssea, abscesso ou infecção de partes moles, o agente causal e a perfusão tecidual.  

Por isso, baseia-se em achados clínicos, laboratoriais e de imagem 



OSTEOMIELITE  
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o EXAMES DE IMAGEM: 

Cintilografia        É mais sensível que a radiografia, entretanto, como o tecnécio não é 
específico, a utilização de leucócitos marcados parece mais promissora. Deve-se utilizar a 
técnica quando a RNM não estiver disponível ou for contraindicada.  

RNM    Exame de maior utilidade para identificar osteomielite, bem como para avaliar a 
extensão de comprometimento ósseo e de partes moles e para planejamento cirúrgico.  

Radiografia simples      deve ser solicitada em mais de uma incidência. As alterações ósseas 
apenas podem ser observadas após duas semanas do início da infecção e a utilização de 
antibiótico adequado pode interferir na imagem.  



TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO   
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o HOSPITALAR OU AMBULATORIAL:  
9 Considerar possibilidade de hospitalização em caso de lesões com ameça de perda 

do membro (celulite, palidez, sinais de infecção sistêmica, odor fétido, tecido 
necrótico ou envolvimento ósseo).  

9 Pacientes com infecções graves devem ser hospitalizados em virtude da 
necessidade de antibiótico intravenoso (IV), procedimentos cirúrgicos e 
compensação metabólica.  

9 Casos leves a moderados podem ser tratados ambulatorialmente com orientação 
para retorno em caso de piora da úlcera e para avaliações frequentes.  

 



TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO   
Quadro 1: Tratamento do pé diabético 
Passo 1: Diabético com suspeita de infecção de pé 
Limpar, debridar e sondar a ferida 
Avaliar a presença de pus e sinais flogísticos  
Avaliar estado neurológico e vascular do pé 
Avaliar comorbidades e sinais de infecção sistêmica 
Avaliar a necessidade de abordagem cirúrgica e cultura 
Solicitar radiografia, se houver lesão ulcerada, e exames laboratoriais 
Passo 2: Classificar se há úlcera e gravidade, se infectada 
Leve e moderada 
Avaliar necessidade de tratamento hopitalar 
Selecionar esquema antibiótico (oral e pequeno espectro) 
Orientar quanto ao uso de curativo e órteses 
Retorno para reavaliação em 2 a 4 dias Continua... 



Quadro 1: Tratamento do pé diabético 
Passo 2: Classificar se há úlcera e gravidade, se infectada 
Grave 
Hospitalizar o paciente 
Repor fluidos, eletrólitos e necessidades metabólicas 
Obter hemocultura e selecionar antibiótico de amplo espectro, parenteral 
Reavaliar diariamente e observar marcadores inflamatórios 
Passo 3: avaliar evolução 
Leve e moderada 
Melhora: considerar a retirada de antibiótico e reavaliar semanalmente até a cura da infecção 
Ausência de melhora ou piora: considerar resistencia, osteomielite ou abscesso; rever cultura; avaliar adesão e cuidados com a 
úlcera; considerar RM; hospitalização; e nova cultura 

Continua... 

Continuação... 



Quadro 1: Tratamento do pé diabético 
Passo 3: avaliar evolução 
Grave 
Melhora: trocar para antibiótico oral e acompanhamento ambulatorial 
Não melhora ou piora: definir extensão do dano tecidual com RM ou exploração cirúrgica; rever culturas e cobrir todas as 
bactérias isoladas  
Considerar ampliar o espectro e a necessidade de cirurgia ou amputação 

Continuação... 
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TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO   
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o CIRÚRGICO:  
9 Pode variar de desbridamento superficial a amputação.  
9 A cirurgia é fundamental no tratamento de infecções profundas. 
9 A amputação só deve ser indicada em caso de inviabilidade funcional do membro, 

em infecções graves e sistêmicas como gangrena ou fasciite necrosante.  
9 A abordagem mais conservadora é o uso de antibióticos para atingir a remissão.  
9 No entanto,  o tratamento não cirúrgico da osteomielite do pé diabético também pode 

estar associado a uma alta taxa e ulceração, e as recorrências podem chegar a 40% 
em 1 ano  após a cura de uma UPD, 60% em 3 anos  e até 65% em 5 anos.  



TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO   
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o ANTIBIOTICOTERAPIA:  
9 Deve ser precoce para evitar progressão da infecção com piora do prognóstico. 
9 Não devem ser utilizados em feridas não infectadas, pois não melhoram a 

cicatrização e não evitam o surgimento posterior de infecção.  
9 Indica-se antibiótico IV para infecções graves, com acometimento sistêmico ou em 

casos de resistência aos fármacos orais.  
 
 
 
 



CUIDADOS ADICIONAIS COM A FERIDA  
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9 Curativos devem ser trocados diariamente, com exame diário do pé;  
9 Não existe um modelo ideal de curativo a ser seguido rigidamente, ele deve ser 

individualizado de modo a favorecer a cicatrização; 
9 A pressão sobre a ferida deve ser reduzida, aconselhando o paciente a não deambular 

ou utilizar órteses; 
9O alívio local da pressão pode ser obtido com uso de calçados, botas ou andadores 

ortopédicos; esta escolha deve ser feita com base na localização da úlcera e na história 
da doença.  
 



NEURO-OSTEOARTROPATIA DE CHARCOT 
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9 Complicação diabética      rápida deterioração óssea, com deformidade grave e 
irreversível           resulta em úlceras e amputação.  

9 10% dos DM com neuropatia. 
 

o DIAGNÓSTICO: 
• Pode ser divida em duas fases:  

1. Aguda ativa        eritema e edema unilateral e temperatura 2ºC mais elevada 
que a do membro contralateral; 

2. Crônica Estável           não existe mais eritema, nem calor. Pode haver edema e 
a diferença de calor é < 2ºC. 

 



NEURO-OSTEOARTROPATIA DE CHARCOT 
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• DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
9 Celulite; 
9 Gota; 
9 Trombose venosa profunda (TVP). 
 

o EXAMES DE IMAGEM 
• Radiografia simples 
9 O estado agudo precoce não mostra alterações 
9 Estado avançado agudo vai mostrar deformidades ósseas extensas e alterações ósseas 

com fraturas, subluxações articulares ou deslocamentos 
9 Fase crônica estável apresenta deformidades ósseas, sinais de cicatrização de fraturas, 

remodelação e esclerose óssea.  
 



NEURO-OSTEOARTROPATIA DE CHARCOT 
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o EXAMES DE IMAGEM 
• Cintilografia 

9 Detecta evidências precoces de danos ósseos pela captação focal aumentada do 
tecnécio, mesmo na ausência de alterações na radiografia. 

 
• RNM 

9 Descreve melhor alterações ósseas no estágio precoce por meio de edema da 
medula óssea subcondral com ou sem microfratura.  



NEURO-OSTEOARTROPATIA DE CHARCOT 
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o TRATAMENTO: 

• Fase aguda ativa precoce 
9 Retirada de carga sobre o membro é fundamental para evitar deformidades. 
9 Imobilização, com a colocação de boa gessada ou similar para evitar suporte de 

peso e reavaliar após 1 semana. 
9 A bota deve estar folgada, por causa da redução do edema, e pode ser 

substituída, se necessário.  
• Fase aguda avançada 

9 Manter sistema de imobilização até que a radiografia não mostre mais sinais de 
destruição óssea continuada e aumento de temperatua de 2ºC. 



NEURO-OSTEOARTROPATIA DE CHARCOT 
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• Fase crônica estável         Ainda deve ser usada bota gessada ou similar para evitar 
sobrecarga sobre o membro, por cerca de 18 semanas ou mais, e progredir para a 
substituição por calçado adequado. 

• Pode ser necessário o uso de órteses tornozelo-pé para estabilização.  

O tratamento cirúrgico ocorre quando há falha do tratamento conservador, 
com presença recorrente de úlceras e instabilidades articulares.  
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OBRIGADA!!! 



ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• É uma consequência de alterações complexas induzidas principalmente pela 
hiperglicemia, com ativação de diversas vias metabólicas e angiogênicas, 
que culminam com dano da fibra nervosa.  
 Acomete cerca de 50% dos pacientes com DM de longa duração, 

podendo ocorrer também em pré-diabéticos.  

Entretanto, a prevalência pode variar de acordo com o 
tempo de evolução da doença e a metodologia utilizada 

para o diagnóstico. 



ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO 
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• São fatores de risco: 
9 tempo de evolução do DM; 
9 controle glicêmico inadequado; 
9 hipertensão; 
9 dislipidemia; 
9 circunferência abdominal aumentada; 
9 IMC elevado; 
9 tabagismo.  



MANIFESTAÇÃO CLÍNICA 
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• Existem diversas formas de classificar a neuropatia            entre as quais se 
evidencia a proposta pelo Toronto Expert Panel on Diabetic Neuropathy, 
adaptada pela American Diabetes Association (ADA), que a divide em dois 
grandes grupos: 
9 polineuropatia simétrica generalizada  
9 neuropatia focal  e multifocal.  

 
 
 
 



Neuropatias focais e multifocais Polineuropatia diabética 
simétrica generalizada 

Mononeuropatia 

Mononeurite multiplex 

Radiculopatia amiotrófica 

Compressão de nervos 

Polineuropatia 
sensorimotora 

simétrica distral 
(típica) 

Autonômica 

Figura 1:  Classificação da neuropatia diabética. 



MANIFESTAÇÃO CLÍNICA 
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• Painel de Toronto atualizou sua classificação dividindo a neuropatia diabética 
periférica generalizada em dois subgrupos:  

 
 
 
 
 
 

        A forma mais prevalente é a polineuropatia sensoriomotora simétrica 
distal, seguida da forma autonômica. 

Forma típica, que é crônica, simétrica e de duração dependente (nervos mais 
longos são acometidos primeiro e os segmentos distais);  

Forma atípica, que pode ser aguda, subaguda ou crônica, em geral monofásica e flutuante 
com o tempo.  Esta acomete preferencialmente as fibras sensoriais finas e autonômicas. 



DIAGNÓSTICO 
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• Em geral, baseia-se na correlação entre o quadro clínico e as alterações neurológicas 
identificadas no exame físico; 
 

• Reservam-se os exames complementares para o esclarecimento diagnóstico e/ou a 
complementação da avaliação; 
 

• Cerca de 50% dos pacientes podem ser assintomáticos; nesses casos, o histórico e o 
exame físico minucioso auxiliam no diagnóstico; 
9 A ADA recomenda que: 

• o rastreamento no DM2 inicie no momento do diagnóstico; 
• no DM1, após 5 anos de diagnóstico; 
• e depois, anualmente, nos dois casos.  



POLINEUROPATIA AUTONÔMICA  
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• Ocorre isoladamente ou em associação à polineuropatia periférica, o que acontece mais 
comumente. 

• Pode-se apresentar como: 
9 neuropatia autonômica cardiovascular (NAC); 
9 manifestações 

� gastrintestinais 
� geniturinárias 
� sudomotoras 
� vasculares periféricas 
� metabólicas e disautonômicas 
� respiratórias ou oculares.  

O quadro clínico é variável, 
de acordo com o sistema 

afetado.  



NEUROPATIA AUTONÔMICA CARDIOVASCULAR 
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• Trata-se da redução do controle autonômico cardiovascular em pacientes com diabetes, 
excluindo outras causas; 

• Principal fator de risco é o controle glicêmico inadequado. 
• A NAC também se associa a fatores de risco convencionais para DCV, como: 

• hipertensão, 
• dislipidemia, 
• tabagismo 
• obesidade, 
• nefropatia (inclusive microalbuminúria), 
• retinopatia 
• polineuropatia 



NAC 
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• O nervo vago é o mais longo e medeia aproximadamente 75% das atividades 
parassimpáticas; assim tende a ser o mais precocemente acometido.  
 

• A NAC pode ser dividida em subclínica e clínica: 
9 de início, há denervação parassimpática (fase subclínica); 
9 na sequência , aumento do tônus simpático (fase clínica precoce); e, 
9 então, denervação simpática (fase avançada ou grave). 

 

• Todos os pacientes com DM devem ser avaliados para NAC a partir de 10 
anos após o diagnóstico ou se houver outras complicações. 

 



NAC 
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• Apresentação clínica, os sintomas mais comuns incluem: 
9 tontura; 
9 fraqueza; 
9 palpitações; 
9 desmaios; 
9 síncope.  



NAC 
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• Os sinais de NAC são: 
9 Taquicardia em repouso (>100bpm);  
9 Intervalo R-R fixo: sinal de completa denervação; 
9 Hipotensão ortostática; 
9 Intolerância ao exercício, decorrente da reduzida resposta de PA, FC e DC após 

exercício; 
9 Isquemia silenciosa; 
9 Perda do descenso noturno da PA.  



NAC 
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• Diagnóstico: devem ser documentados os sintomas por história detalhada e sinais 
clínicos  
 
 

• Tratamento: Envolve um controle glicêmico adequado. 
• Não há consenso em relação ao regime dietético recomendado. 

 

Inicialmente, realiza-se exame físico geral, com medida de PA 
(paciente em pé e deitado) e FC.  

Estudos recentes mostraram que pacientes com DM2 envolvidos em programas 
de exercícios supervisionado apresentaram regeneração de fibras nervosas em 

comparação com perda em indivíduos em cuidados usuais.  



NAC 
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• O tratamento é sintomático, pois apesar dos avanços recentes em relação à patogênese 
da neuropatia, ainda há carência de tratamentos que modifiquem a evolução natural da 
doença.  

   
•  Diversas medicações que atuam na evolução da doença têm sido estudadas  com 

resultados promissores, porém as evidências em estudos clínicos randomizados ainda 
são limitadas. Entre elas, podem ser citadas: 
9 antioxidantes ácido alfalipoico (ácido tióctico) e; 
9 vitamina E;  

inibidores da aldose redutase 
(bloqueiam a vias dos polióis; e 

peptídeo C). 



Tabela 1: Fármacos promissores no tratamento da neuropatia autonômica cardiovascular. 

Substância Efeito 
Ácido alfalipoico (ácido tióctico) e vitamina E Melhora a NAC 
Inibidores da aldose redutase e peptídio C Bloqueiam a via dos polióis 

IECA Melhora o desequilíbrio parassimpático/simpático, a NA e 
a disfunção diastólica de VE  

BRA Melhora a NA e a disfunção diastólica de VE 
Batabloqueador cardiosseletivo Tem efeito positivo na disfunção autonômica 
NAC: neuropatia autonômica cardiovascular; IECA: inibidores da enzima conversora da angiotensina; NA: neuropatia autonômica; VE: 
ventrículo esquerdo; BRA: bloqueadores de receptor de angiotensina 
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NEUROPATIA AUTONÔMICA GASTRINTESTINAL  
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• Apresentação Clínica:  
� a obstipação intestinal ocorre com frequência, e incontinência pode estar relacionada 

com alterações do tônus do esfíncter anal e reduzida complacência e sensbilidade; 
� a gastroparesia pode ocasionar redução de absorção do antidiabético oral, difícil 

controle glicêmico com hipoglicemias não explicadas e desnutrição. 
� Os sintomas da gastroparesia podem incluir: 

9 saciedade precoce, 
9 plenitude, 
9 Inchaço, 
9 náuseas, 

9  vômitos, 
9 dispepsia, 
9 dor abdominal.  



NEUROPATIA AUTONÔMICA GASTRINTESTINAL  
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o Tratamento:  
• Pode ser feito com: 

9 dieta, 
9 agentes procinéticos, como eritromicina, domperidona e metoclopramida, 
9 agentes de massa, 
9 antidepressivos tricíclicos, 
9 extratos pancreáticos, 
9 botox pilórico, 
9 marca-passo gástrico, 
9 alimetação enteral e, 
9 antibióticos de largo espectro para supercrescimento bacteriano.  

A EMA considera que os riscos 
extrapiramidais da metoclopramida superam 

os benefícios, por isso recomendam o 
fármaco por, no máximo, 5 dias de uso para 
casos graves que não respondam a outras 

terapias 



ALTERAÇÕES DO TRATO GENITURINÁRIO 
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• Dx e Tratamento:  
9 Além da história clínica, o dx é feito com teste urodinâmico completo e USG do 

aparelho urinário pós-miccional.  
9 Tratamento consiste em: 

� terapia sexual, 
� aconselhamento psicológico, 
� lubrificante vaginal, 
� inibidores da 5-fosfodiesterase (p.ex., sildenafila e vardenafila), 
� prostaglandinas intracavernosa e intrauretral, 
� dispositivos a vácuo ou prótese peniana.  

O tratamento da disfunção vesical é feito 
com a manobra de Credé, betanecol (se o 
resíduo for maior que 100ml), doxazosina 

e cateterismo vesical intermitente.   



POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  

SLOAN, G., Selavrajah, D., Tesfaye, S. Pathogenesis, diagnosis and clinical management of diabetic sensorimotor peripheral neuropathy. 
Natural Reviews, Endocrinology, p 1-21, 2021.  

• Forma mais comum de neuropatia diabética, caracterizada por ser simétrica: 
9 iniciando-se nos dedos dos pés, com ascensão gradual para as pernas; 
9 afeta principalmente os nervos sensoriais; 
9 os sinais e sintomas variam de acordo com o tipo de fibras sensoriais acometidas.  

 
• A dor neuropática pode estar presente em 25 a 50% dos indivíduos e ser o primeiro 

sintoma que leva os pacientes a procurar atendimento médico.  



POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  
• As principais queixas incluem: 

9 parestesias, 
9 disestesias, 
9 hiperalgesia, 
9 dor lancinante, 
9 alodínia 
9 redução da sensibilidade dolorosa e térmica  (relacionadas com o envolvimento de 

pequenas fibras mielinizadas), 
9 perda da sensibilidade vibratória e tátil,  
9 posição segmentar com redução ou ausência de reflexos profundos (fibras longas 

mielinizadas).  
SLOAN, G., Selavrajah, D., Tesfaye, S. Pathogenesis, diagnosis and clinical management of diabetic sensorimotor peripheral neuropathy. 
Natural Reviews, Endocrinology, p 1-21, 2021.  



BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

9 A dor pode levar ao comprometimento das AVDs, diminuindo a qualidade de vida e 
aumentando as despesas relacionadas à saúde.  

9 A perda progressiva da sensibilidade pode causar úlceras no pé diabético e neuropatia de 
Charcot, e em fases posteriores, perda de equilíbrio, quedas, fraturas e amputaçoes.  

9 Dx:  
9 História clínica para avaliar sintomas e excluir outras causas de neuropatia.  
9 Exame físico geral e avaliar as características dos sintomas e dos sinais , se são simétricos e 

se evoluem de forma distal-proximal;  
9 Verificar reflexos profundos;  
9 Exame detalhado do pé; 
9 Pesquisar doença arterial perférica (DAP).  

POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  



POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  
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• Exames Complementares:  
9 Biópsias de nervo e cutânea, para quantificação morfométrica de fibras nervosas 

intraepidérmicas (diagnostica lesão de fibras finas, as primeiras a sofrer alteração); 
9 ENM; 
9 Ambas solicitadas somente para esclarecimento diagnóstico e/ou estudos clínicos.  

 
 



POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  
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Tabela 2 – Exames complementares que auxiliam o diagnóstico de polineuropatia sensorimotora 
simétrica distral 
Teste Vantagem Desvantagem Fibra nervosa 
ENMG Padrão-ouro, sensitivo, específico e fácil Realizado por especialista Grossa 
Teste quantitativo de 
sensibilidade 

Confiável Subjetivo Grossa e fina 

Biopsia de pele Padrão-ouro e confiável, minimamente invasível Procedimento invasivo Fina 
Microscopia confocal da 
córnea 

Rápido, não invasívo, rastreia o dano da lesão Realizado por especialista Fina 

ENMG: eletroneuromiografia 
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• Tratamento: 
9 MEV; 
9 Dieta; 
9 Exercícios; 

 

• Controle glicêmico      é o tratamento mais efeitvo para reduzir a progressão da 
neuropatia e retardar seu início       instituído de acordo com meta individualizada a cada 
paciente. 

• Ácido alfalipoico (ác, tióctico)        Alivia parestesia, dormência, déficits sensoriais, 
fraqueza muscular e dor neuropática.  

• Benfotiamina           reduz a formação de terminais de glicação  avançada (AGE) e o 
estresse oxidativo            com danos, disfunção e perda de fibras nervosas. 

POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  

9 Perda de peso; 
9 Cessação do tabagismo 
9 Controle glicêmico.  
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• Pregabalina e Duloxetina        tratamento de primeira escolha de dor neuropática nos EUA, na 
Europa e no Canadá;  

• Gabapentina e antidepressivos tricíclicos (principalmente amitriptilina)       tratamento de 
segunda escolha; 

• Topiramato           reduz ate 30% da dor neuropática;  
• Opióides           pode ser necessário seu uso, entretanto, apesar da eficácia comprovada, devem 

ser evitados em razão do alto risco de dependência, abuso e outras complicações, mesmo 
quando utilizados por curto período.  

• Tratamento tópico (adesivo de lidocaína a 5%; Spray de nitrato de isossorbida)       tem menos 
efeitos colaterais e interações medicamentosas, pode ser utilizado associado ao tratamento por 
via oral; 

• Toxina botulínica A          tem efeito moderado a grande na redução da dor neuropática.  
 
 

POLINEUROPATIA SENSORIOMOTORA SIMÉTRICA DISTAL  



MONONEUROPATIA DIABÉTICA AGUDA 

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Surge em períodos de transição de hiper e hipoglicemias, início ou ajuste de insulina e 
perda rápida de peso.  

• Neuropatia craniana         nervo oculomotor (geralmente, poupa a pupila), seguido pelo 
troclear e, depois, pelo facial em frequência; 

• Síndrome do túnel do carpo           segunda neuropatia mais comum; 
• Nervos atingidos com maior frequência 

9 Femoral 
9 Ciático 
9 Peroneal.  



Pé Diabético 
ME1: Regina Célia A. R. Ivo da Mata 
Profo:  Dro . Francisco Bandeira 



INTRODUÇÃO 

Sales, P. Et al, O Essencial em Endocrinologia/ - 1ª ed.- RJ: ROCA, 2017, 

• As alterações no pé do paciente diabético são resultado da combinação entre 
neuropatia periférica, doença vascular, deformidades e traumas locais não percebidos, 
sendo esta a complicação crônica mais prevenível do DM.  
 

• Entre as diferentes complicações clínicas presentes neste quadro complexo inclui-se: 
9 a presença de úlceras, 
9 doença arterial periférica, 
9 gangrenas, 
9 deformidades 
9 neuroartropatia de Charcot 

culminando muitas vezes em 
necessidade de amputação do 

membro afetado.  



DEFINIÇÃO 
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• Pé diabético é uma condição de infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos 
profundos associada à alteração neurológica e a vários graus de vasculopatia periférica 
de membros.  

• Trata-se de uma condição frequente e acarreta diversos prejuízos para o paciente e 
para o sistema de saúde em razão de longas internações que geralmente culminam em 
amputação do membro.  

• As característica comuns da doença são neuropatia, doença arterial periférica (DAP, 
até 50% dos casos), infecção, osteomielite e doença de Charcot.  



FATORES DE RISCO 
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9 Neuropatia diabética (presente em cerca de 50% dos pacientes); 
9 DAP;  
9 Deformidades; 
9 Limitação da mobilidade articular; 
9 Alterações biomecânicas; 
9 Traumas;  
9 Redução na acuidade visual; 
9 Nefropatia; 
9 Tabagismo. 



PÉ DE RISCO 
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9 Deformidade ou proeminência óssea; 
9 Pele não intacta (úlcera, rachaduras e fissuras); 
9 Neuropatia; 
9 Pressão plantar anormal (calosidade); 
9 Mobilidade articular limitada; 
9 Ausência de pulso tibial anterior e/ou posterior; 
9 Descoloração; 
9 História de úlceras prévias ou amputação; 
9 Calçado inadequado. 

 



AVALIAÇÃO E MANEJO 
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• História clínica detalhada; 
• Exame físico dos pés             finalidade de identificar o pé de risco; 
• Avaliar a perda da sensibilidade protetora com o monofilamento de 10g (Semmes- 

Weintein) para o teste de quatro áreas plantares: hálux (região plantar da falange distal), 
primeira, terceira e quinta cabeças metatarsais; 

• Avaliação da sensibilidade vibratória com diapasão (128 Hz) ou bioestesiômetro; 
• Pesquisa dos reflexos aquileus profundos (com o martelo)         verificar as fibras grossas 

motoras; 
• Presença de sensação dolorosa discriminativa com pino ou palito; 
• Sensação tátil com algodão; 
• Presença de sensibilidade térmica (fibras finas). 



ÚLCERA  
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9 Incidência de UPD ao longo da vida está entre 19 e 34%, com uma taxa de incidência 
anual de 2%; 

9 Decorre de associação de fatores; 
9 Devem ser avaliadas quanto à localização, à profundidade e aos sinais de infecção; 

 
o TIPOS:  

• Neuropáticas: dolorosas e plantares           proeminências ósseas. 
9 calosidades, pele seca, fissuras e/ou rachaduras e deformidades. 
9 pés: hiperemiados, quentes e com veias dorsais dilatadas; 
9 os pulsos são palpáveis e proeminentes, a sensibilidade é alterada e os reflexos 

profundos estão diminuídos ou ausentes; 
 



ÚLCERA  
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• Isquêmicas: dolorosas, podem ser indolores, em dedos ou regiões laterais e mediais dos 
pés, com margens irregulares; 
9 pode haver necrose seca; 
9 pele cianótica; 
9 unhas atrofiadas e micóticas, os calos são ausentes ou infrequentes; 
9 há veias colabadas e palidez ao elevar o membro; 
9 os pulsos são diminuídos ou ausentes, com sensibilidade preservada. 
 

• Neuroisquêmicas: Quando apresenta características dos dois tipos.  
 



ÚLCERA  

BANDEIRA, F. et al. Protocolos clínicos em endocrinologia e diabetes/ - 4ª ed. – RJ: Guanabara Koogan. 2021. 

• Segundo o IWGDF (2019) o uso de classificação para UPD na prática clínica avalia três 
principais fatores: 
9 relacionado ao paciente (IR em estágio terminal); 
9 relacionado ao membro (DAP e neuropatia) e; 
9 úlcera (área, profundidade, local, único ou múltiplo e infecção). 
 

• Caracterização da UPD e avaliação de complicação       utiliza-se o sistema SINBAD, 
que inclui: 
9 local, 
9 isquemia, 
9 neuropatia, 

9 infecção bacteriana 
9 profundidade da UPD.  



Tabela 3– Sistema SINBAD para caracterizar UPD 
Categoria Definição Escore 
Local Antepé 0 

Médio pé ou retropé 1 
Isquemia Fluxo sanguíneo podal intacto: pelo menos um pulso palpável 0 

Evidência clínica de perfusão tecidual reduzida (pulsos não palpáveis) 1 
Neuropatia Sensibilidade normal 0 

Sensibilidade alterada 1 
Infecção Ausente 0 

Presente 1 
Área Úlcera < 1 cm² 0 

Úlcera ≥ 1 cm² 1 
Profundidade Úlcera restrita à pele e tecido subcutâneo 0 

Úlcera profunda ou atinge músculo e tendão 1 
Escore total 6 
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ÚLCERA  
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• TRATAMENTO: 
9 controle metabólico e de comorbidades; 
9 proteção de úlcera e alívio da pressão; 
9 restauração da perfusão cutânea e tratamento de infecção, se presente; 
9 além de cuidados com ferimento, incluindo desbridamento quando necessário.  

 



INFECÇÃO  
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• Invasão e multiplicação de microorganismos no tecido            resposta inflamatória e, em 
geral, destruição tecidual. 

• Ocorre em local de trauma ou úlcera. 
• Manifestações sistêmicas: 

9 febre ou hipotermia, 
9 taquicardia ou taquipnéia, 
9 leucopenia ou leucocitose, além de osteomielite.  

• Infecção       dificulta a resolução da úlcera e aumenta complicações     maior risco de 
perda do membro        se houver atraso no diagnóstico. 

• Hiperglicemia            reduz a resposta inflamatória              pode estar menos evidente se 
houver isquemia ou neuropatia.  
 



INFECÇÃO  
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• FATORES DE RISCO:  
9 Ferida profunda de longa duração ou recorrente; 
9 Alteração imunológica pelo DM; 
9 Doença renal crônica (DRC); 
9 Insuficiência arterial. 

• DIAGNÓSTICO: 
9 É clínico         presença de dois ou mais achados locais de inflamação: eritema ou 

rubor, calor, dor, edema e secreção purulenta. 
9 Outros sinais         presença de necrose, tecido de granulação friável e descolorido, 

secreção não purulenta, odor fétido e difiuldade de cicatrização. 
 



INFECÇÃO  
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o CLASSIFICAÇÃO: 
• Avaliar: 

9 tamanho, 
9 profundidade da lesão, 
9 presença ou ausência de gangrena, 
9 neuropatia ou insuficiência arterial. 

• A ISDA classifica a lesão em: 
9 não infectada 
9 infectada leve, moderada e grave  de acordo com as características clínicas 



OSTEOMIELITE  
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• Infecção no osso       por contiguidade de uma infecção de partes moles e raramente por 
via hematogênica.  

• Suspeitar    úlcera próxima a uma proeminência óssea não cicatriza, apesar do 
tratamento.  

• Exposição óssea e úlceras grandes       área maior que 2 cm2, têm mais probabilidade  
de estar relacionada com a osteomielite.  
 

ETIOLOGIA: Bactérias comuns são gram-positivas: Staphylococcus aureus, mais 
frequente e uma das mais virulentas; Estreptococos e, mais raramente, enterococos.  



OSTEOMIELITE  
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o APRESENTAÇÃO CLÍNICA: 
 
 
 

o DIAGNÓSTICO:  
• Definitivo        está relacionado com achados histológicos compatíveis com infecção e 

isolamento da bactéria por amostra óssea, o que não está disponível de modo 
rotineiro. 

 

Varia de acordo com o local acometido, a extensão da infecção, a presença de necrose 
óssea, abscesso ou infecção de partes moles, o agente causal e a perfusão tecidual.  

Por isso, baseia-se em achados clínicos, laboratoriais e de imagem 



OSTEOMIELITE  
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o EXAMES DE IMAGEM: 

Cintilografia        É mais sensível que a radiografia, entretanto, como o tecnécio não é 
específico, a utilização de leucócitos marcados parece mais promissora. Deve-se utilizar a 
técnica quando a RNM não estiver disponível ou for contraindicada.  

RNM    Exame de maior utilidade para identificar osteomielite, bem como para avaliar a 
extensão de comprometimento ósseo e de partes moles e para planejamento cirúrgico.  

Radiografia simples      deve ser solicitada em mais de uma incidência. As alterações ósseas 
apenas podem ser observadas após duas semanas do início da infecção e a utilização de 
antibiótico adequado pode interferir na imagem.  



TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO   
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o HOSPITALAR OU AMBULATORIAL:  
9 Considerar possibilidade de hospitalização em caso de lesões com ameça de perda 

do membro (celulite, palidez, sinais de infecção sistêmica, odor fétido, tecido 
necrótico ou envolvimento ósseo).  

9 Pacientes com infecções graves devem ser hospitalizados em virtude da 
necessidade de antibiótico intravenoso (IV), procedimentos cirúrgicos e 
compensação metabólica.  

9 Casos leves a moderados podem ser tratados ambulatorialmente com orientação 
para retorno em caso de piora da úlcera e para avaliações frequentes.  

 



TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO   
Quadro 1: Tratamento do pé diabético 
Passo 1: Diabético com suspeita de infecção de pé 
Limpar, debridar e sondar a ferida 
Avaliar a presença de pus e sinais flogísticos  
Avaliar estado neurológico e vascular do pé 
Avaliar comorbidades e sinais de infecção sistêmica 
Avaliar a necessidade de abordagem cirúrgica e cultura 
Solicitar radiografia, se houver lesão ulcerada, e exames laboratoriais 
Passo 2: Classificar se há úlcera e gravidade, se infectada 
Leve e moderada 
Avaliar necessidade de tratamento hopitalar 
Selecionar esquema antibiótico (oral e pequeno espectro) 
Orientar quanto ao uso de curativo e órteses 
Retorno para reavaliação em 2 a 4 dias Continua... 



Quadro 1: Tratamento do pé diabético 
Passo 2: Classificar se há úlcera e gravidade, se infectada 
Grave 
Hospitalizar o paciente 
Repor fluidos, eletrólitos e necessidades metabólicas 
Obter hemocultura e selecionar antibiótico de amplo espectro, parenteral 
Reavaliar diariamente e observar marcadores inflamatórios 
Passo 3: avaliar evolução 
Leve e moderada 
Melhora: considerar a retirada de antibiótico e reavaliar semanalmente até a cura da infecção 
Ausência de melhora ou piora: considerar resistencia, osteomielite ou abscesso; rever cultura; avaliar adesão e cuidados com a 
úlcera; considerar RM; hospitalização; e nova cultura 

Continua... 

Continuação... 



Quadro 1: Tratamento do pé diabético 
Passo 3: avaliar evolução 
Grave 
Melhora: trocar para antibiótico oral e acompanhamento ambulatorial 
Não melhora ou piora: definir extensão do dano tecidual com RM ou exploração cirúrgica; rever culturas e cobrir todas as 
bactérias isoladas  
Considerar ampliar o espectro e a necessidade de cirurgia ou amputação 

Continuação... 
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TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO   
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o CIRÚRGICO:  
9 Pode variar de desbridamento superficial a amputação.  
9 A cirurgia é fundamental no tratamento de infecções profundas. 
9 A amputação só deve ser indicada em caso de inviabilidade funcional do membro, 

em infecções graves e sistêmicas como gangrena ou fasciite necrosante.  
9 A abordagem mais conservadora é o uso de antibióticos para atingir a remissão.  
9 No entanto,  o tratamento não cirúrgico da osteomielite do pé diabético também pode 

estar associado a uma alta taxa e ulceração, e as recorrências podem chegar a 40% 
em 1 ano  após a cura de uma UPD, 60% em 3 anos  e até 65% em 5 anos.  



TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO   
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o ANTIBIOTICOTERAPIA:  
9 Deve ser precoce para evitar progressão da infecção com piora do prognóstico. 
9 Não devem ser utilizados em feridas não infectadas, pois não melhoram a 

cicatrização e não evitam o surgimento posterior de infecção.  
9 Indica-se antibiótico IV para infecções graves, com acometimento sistêmico ou em 

casos de resistência aos fármacos orais.  
 
 
 
 



CUIDADOS ADICIONAIS COM A FERIDA  
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9 Curativos devem ser trocados diariamente, com exame diário do pé;  
9 Não existe um modelo ideal de curativo a ser seguido rigidamente, ele deve ser 

individualizado de modo a favorecer a cicatrização; 
9 A pressão sobre a ferida deve ser reduzida, aconselhando o paciente a não deambular 

ou utilizar órteses; 
9O alívio local da pressão pode ser obtido com uso de calçados, botas ou andadores 

ortopédicos; esta escolha deve ser feita com base na localização da úlcera e na história 
da doença.  
 



NEURO-OSTEOARTROPATIA DE CHARCOT 
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9 Complicação diabética      rápida deterioração óssea, com deformidade grave e 
irreversível           resulta em úlceras e amputação.  

9 10% dos DM com neuropatia. 
 

o DIAGNÓSTICO: 
• Pode ser divida em duas fases:  

1. Aguda ativa        eritema e edema unilateral e temperatura 2ºC mais elevada 
que a do membro contralateral; 

2. Crônica Estável           não existe mais eritema, nem calor. Pode haver edema e 
a diferença de calor é < 2ºC. 
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• DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
9 Celulite; 
9 Gota; 
9 Trombose venosa profunda (TVP). 
 

o EXAMES DE IMAGEM 
• Radiografia simples 
9 O estado agudo precoce não mostra alterações 
9 Estado avançado agudo vai mostrar deformidades ósseas extensas e alterações ósseas 

com fraturas, subluxações articulares ou deslocamentos 
9 Fase crônica estável apresenta deformidades ósseas, sinais de cicatrização de fraturas, 

remodelação e esclerose óssea.  
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o EXAMES DE IMAGEM 
• Cintilografia 

9 Detecta evidências precoces de danos ósseos pela captação focal aumentada do 
tecnécio, mesmo na ausência de alterações na radiografia. 

 
• RNM 

9 Descreve melhor alterações ósseas no estágio precoce por meio de edema da 
medula óssea subcondral com ou sem microfratura.  
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o TRATAMENTO: 

• Fase aguda ativa precoce 
9 Retirada de carga sobre o membro é fundamental para evitar deformidades. 
9 Imobilização, com a colocação de boa gessada ou similar para evitar suporte de 

peso e reavaliar após 1 semana. 
9 A bota deve estar folgada, por causa da redução do edema, e pode ser 

substituída, se necessário.  
• Fase aguda avançada 

9 Manter sistema de imobilização até que a radiografia não mostre mais sinais de 
destruição óssea continuada e aumento de temperatua de 2ºC. 
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• Fase crônica estável         Ainda deve ser usada bota gessada ou similar para evitar 
sobrecarga sobre o membro, por cerca de 18 semanas ou mais, e progredir para a 
substituição por calçado adequado. 

• Pode ser necessário o uso de órteses tornozelo-pé para estabilização.  

O tratamento cirúrgico ocorre quando há falha do tratamento conservador, 
com presença recorrente de úlceras e instabilidades articulares.  
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