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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Diabetes Mellitus 

O diabetes mellitus (DM) constitui um grupo de doenças metabólicas que 

cursam com hiperglicemia devido a alterações na ação da insulina, na sua secreção ou 

em ambas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

O DM constitui uma doença prevalente em nosso meio. Em 2014, eram 

estimadas 422 milhões de pessoas maiores de 18 anos portadoras de DM em todo o 

mundo, totalizando 8,5% de prevalência (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2016). No Brasil, estima-se a existência de 6.48 milhões de pacientes com DM2 

atendidos pelo Sistema Único de Saúde (REZENDE et al. , 2010). 

O DM pode ser dividido em: DM tipo 1 (DM1), DM tipo 2 (DM2), DM 

gestacional e outros tipos específicos de DM (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2017a). Existe também uma categoria chamada pré-diabetes, que 

caracteriza um risco aumentado para DM e doenças cardiovasculares (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

O pré-diabetes é diagnosticado a partir do achado de glicemias elevadas em 

relação aos valores da normalidade porém menores que os valores característicos de 

DM. Os dois exemplos dessa categoria são: glicemia de jejum alterada e tolerância à 

glicose diminuída (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

O DM1 é caraterizado por deficiência de insulina decorrente da destruição das 

células betapancreáticas. É dividido em DM tipo 1A e 1B. O DM tipo 1A é resultante 

da destruição autoimune das células beta, constituindo 5 a 10% dos casos de DM. Na 

sua formação, contribuem fatores genéticos e ambientais. Nesse tipo, são identificados 

marcadores de autoimunidade, que são: os anticorpos anti-insulina, antitirosina 

fosfatase, antidescarboxilase do ácido glutâmico e antitransportador de zinco 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017a). Por sua vez, o DM tipo 1B é 

idiopático e corresponde à minoria dos casos de DM1. É caracterizado pela ausência de 

anticorpos marcadores de autoimunidade contra as ilhotas pancreáticas (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Por fim, o DM2 corresponde a 90 a 95% dos casos de DM. É secundário a 

defeitos na ação da insulina, na sua secreção e no controle da glicogênese hepática. 
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Assim como o DM1, o DM2 também é decorrente de uma interação entre fatores 

ambientais e fatores genéticos, ainda pouco conhecidos. Dentre os primeiros, destacam-

se sedentarismo, alimentação rica em gorduras e envelhecimento. A maioria dos 

portadores de DM2 apresenta obesidade ou sobrepeso e é diagnosticada a partir da 

quinta década de vida, apesar de a doença poder ter início mais precoce (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

1.2. Diagnóstico 

O diagnóstico de DM é realizado com base nos valores de glicemias plasmáticas 

e da hemoglobina glicada (HbA1c). As aferições de glicemia podem ser: de jejum, 

realizada após jejum mínimo de 8 horas; através de teste de tolerância à glicose, no qual 

são medidas as glicemias de jejum e de 2 horas após ingestão de 75g de glicose e, por 

fim, ao acaso, realizada em qualquer período, independentemente do horário de 

alimentação. Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl e glicemia após 2 horas de sobrecarga de 

glicose ≥ 200 mg/dl são disgnósticas de DM, porém necessitam de confirmação com 

repetição do teste em outro dia, exceto se houver descompensação aguda ou sintomas 

característico de DM (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Na presença de sintomas de hiperglicemia (como perda de peso inexplicada, 

poliúria e polidipsia), o achado de glicemia casual ≥ 200 mg/dl também consiste em 

critério diagóstico de DM, sem necessidade de repetição do exame em outro momento 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Quanto à HbA1c, o critério diagnóstico é: valor ≥ 6,5 %, com repetição do teste 

em outro momento, exceto em casos associados a glicemia casual ≥ 200 mg/dl e 

presença de sintomas (THE INTERNATIONAL EXPERT COMMITTEE, 2009). Caso 

haja discordância entre os testes de glicemia e HbA1c (um valor normal e outro 

alterado), mesmo em dois tempos distintos, deve ser confirmado o diagnóstico de DM 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017a; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2015). 

A partir da aferição da glicemia de jejum e do teste de tolerância à glicose, é 

possível também diagnosticar duas categorias de pré-diabetes. São estas: glicemia de 

jejum alterada (≥ 100 mg/dl e < 126 mg/dl) e tolerância à glicose diminuída (glicemia ≥ 

140 mg/dl e < 200 mg/dl após 2 horas de sobrecarga oral de glicose). Além disso, níveis 

de HbA1c entre 5,7% e 6,4% também estão associados a risco elevado de DM (THE 



11 
 

INTERNATIONAL EXPERT COMMITTEE, 2009; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2015) 

1.3. Tratamento 

O tratamento do DM envolve medidas não farmacológicas e farmacológicas e 

tem como objetivo manter a glicemia próxima ao intervalo de normalidade, 

mimetizando a fisiologia da ação da insulina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2015). 

As medidas não farmacológicas são uma parte fundamental do tratamento do 

DM e envolvem educação e apoio sobre o automanejo do DM, prática regular de 

atividade física, mudanças alimentares, cessação do tabagismo e cuidado psicossocial 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017b). 

Em relação ao tratamento farmacológico, como no DM1 há destruição das 

células betapancreáticas, ocorre diminuição da secreção insulínica. Dessa forma, a 

insulinoterapia é imprescindível no seu tratamento, devendo ser instituída logo após o 

diagnóstico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

No DM2, não existe inicialmente a necessidade de administração de insulina 

exógena para a manutenção da vida ou adequado controle glicêmico. No entanto, com a 

evolução da doença, a função das células betapancreáticas sofre um declínio gradual, 

levando à necessidade de reposição da insulina (U.K. PROSPECTIVE DIABETES 

STUDY GROUP, 1995). Desse modo, na maioria dos casos o tratamento farmacológico 

do DM2 é feito com o uso de outros agentes antidiabéticos, que podem ser orais ou 

injetáveis (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

1.4. Controle Glicêmico 

Na prática, a avaliação do controle glicêmico é geralmente realizada de duas 

formas: por meio de testes de glicemia e da HbA1c. Os testes de glicemia refletem o 

valor de glicemia no momento da aferição (geralmente em jejum ou no período pós-

prandial), enquanto a HbA1c reflete a glicemia média dos 4 meses anteriores. As metas 

de controle glicêmico da Sociedade Brasileira de Diabetes para adultos portadores de 

DM são: glicemias pré-prandial < 100 mg/dl, glicemia pós-prandial < 160 mg/dl e 

HbA1c < 7% (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

1.5. Complicações Agudas e Crônicas do Diabetes Mellitus 
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A hiperglicemia característica do DM leva a complicações agudas e crônicas. De 

forma aguda, pode desencadear cetoacidose diabética e estado hiperglicêmico 

hiperosmolar. Cronicamente, o estado de hiperglicemia está associado à disfunção de 

diversos órgãos e sistemas, como olhos, rins, coração, nervos e vasos sanguíneos, bem 

como à doença macrovascular (doença arterial obstrutiva periférica, infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular encefálico) (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2014). Dentre as complicações crônicas, temos também o pé diabético. 

1.5.1. Pé Diabético 

O pé diabético é uma complicação prevalente do DM resultante da interação 

entre múltiplos fatores de risco. É definido como infecção, ulceração ou destruição de 

tecidos associadas a neuropatia e/ou doença arterial periférica nos membros inferiores 

de portadores de DM (INTERNATIONAL WORKING GROUP ON THE DIABETIC 

FOOT, 2015). 

O pé diabético é uma das principais causas de internações hospitalares em 

pacientes com DM (BOULTON et al., 2005). Estima-se que de 6.48 milhões de 

pacientes com DM2 atendidos pelo Sistema Único de Saúde 323.000 têm úlceras. 

Destes, 97.200 são internados devido a lesões nos pés e 46.300 são submetidos a 

amputações, anualmente. A mortalidade anual é em torno de 12.400. O custo do 

tratamento hospitalar de lesões do pé diabético é estimado em 246 milhões de dólares 

por ano, enquanto o custo com amputações é de cerca de 128 milhões de dólares 

(REZENDE et al. , 2010). 

A úlcera do pé diabético (UPD) é decorrente de Doença Arterial Periférica 

(DAP) e neuropatia diabética (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017c) e é 

precipitada por traumas, como o uso de calçados inapropriados. È uma condição com 

alta morbidade: sua incidência anual varia de 0,6 a 2,2%, com prevalência de até 11,9% 

(BOULTON et al. , 2005). Além disso, sua presença é fator predisponente para 

amputações, sendo 85% destas precididas por lesões ulcerosas (PECORARO; REIBER; 

BURGESS; 1990). 

1.5.2. Neuropatia Diabética 

A neuropatia diabética é muito frequente na evolução do DM, com prevalência 

em torno de 50% nos pacientes com DM2 com mais de 60 anos (BOULTON et al, 

2005). Ela provoca um acometimento amplo do sistema nervoso periférico, com 
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comprometimento sensitivo, motor e/ou autonômico. Possui uma apresentação clínica 

variável, com formas assintomáticas e sintomas sensitivomotores ou autonômicos. Suas 

principais formas de apresentação são a polineuropatia sensorimotora simétrica e a 

neuropatia autonômica. A neuropatia diabética constitui o principal fator de risco para 

UPD. Ela causa perda da sensibilidade protetora plantar, da propriocepção e do 

movimento articular, levando a paresia e deformidades nos membros inferiores (VAN 

SCHIE, 2008). Deve ser investigada nos pacientes portadores de DM1 com 5 anos ou 

mais de doença e em todos os portadores de DM2, anualmente (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2015; AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2017c). 

1.5.3. Doença Arterial Periférica 

A DAP é também um importante fator de risco para o desenvolvimento do pé 

diabético. É definida como a obstrução gradual das artérias dos membros inferiores 

devido ao processo aterosclerótico. O DM é um de seus principais fatores de risco e sua 

prevalência em portadores de DM é de cerca de 29% em maiores de 50 anos. Em 

relação à associação com o pé diabético, metade dos pacientes com lesões nos pés têm 

DAP (PEACH et al., 2012). Além disso, a DAP associada ao DM eleva o risco de 

amputações em 5 a 10 vezes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

O principal sintoma da DAP é a claudicação intermitente, caracterizada por dor 

muscular em membros inferiores após deambulação, com rápida melhora após o 

repouso e recidiva ao deambular novamente. Com a evolução da doença, pode haver 

isquemia crítica, ulcerações ou gangrena. Pacientes com DM podem desenvolver um 

quadro clínico atípico de DAP, apresentando complicações como isquemia crítica ou 

lesões de difícil cicatrização sem história prévia de claudicação intermitente. A presença 

de isquemia crítica, por sua vez, pode desencadear amputações ou até mesmo óbito 

(PEACH et al., 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

1.5.4. Rastreamento do Pé Diabético 

O diagnóstico e tratamento precoces dos pacientes com risco de ulcerações e 

amputações é uma importante ferramenta para a prevenção de complicações do pé 

diabético (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017c). Com esse objetivo, 

recomenda-se o rastreamento do pé diabético. O rastreamento deve seja iniciado logo ao 

diagnóstico de DM2 e após 5 anos do diagnóstico de DM1, devido a seu início mais 



14 
 

agudo. Deve ser realizado por meio de anamnese e exame físico detalhado dos pés no 

mínimo anualmente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015; AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2017c). Além disso, a associação americana de diabetes 

também recomenda a inspeção dos pés em todas as consultas de pacientes com DM 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017c). 

Ao coletar a história, deve-se atentar para a presença de fatores de risco e 

interrogar sobre a presença de sintomas de neuropatia diabética e de DAP. Dentre os 

fatores de risco, devem ser questionados: duração do DM, tabagismo, traumas, 

deformimdades, DAP, neuropatia diabética, história prévia de úlcera e de amputação, 

nefropatia, retinopatia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015; 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017c).  

Durante o exame físico, devem ser identificados sinais pré-ulcerativos causadas 

por DAP e neuropatia diabética, como calosidades, bolhas, hemorragias, pele seca, 

rachaduras, unhas hipotróficas ou encravadas e presença de infecção fúngica (BUS, S. 

A. et al., INTERNATIONAL WORKING GROUP ON THE DIABETIC FOOT 2015; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Para o rastreamento de neuropatia diabética e de risco de úlcera neuropática, o 

exame neurológico deve contemplar o teste com o monofilamento de náilon de 10 g 

associado a, no mínimo, outra avaliação: sensibilidade vibratória, dolorosa ou térmica 

ou pesquisa do reflexo aquileu (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017c). O 

teste com o monofilamento detecta alterações de fibras grossas, relacionadas à 

sensibilidade protetora plantar. Ele é realizado aplicando-se o monofilamento na região 

plantar do pé, com força suficiente para curvá-lo, por 2 segundos, realizando também 

simulações de aplicação do monofilamento. É recomendado que o teste da sensibilidade 

vibratória seja feito com diapasão de 128Hz, o teste dos reflexos tendinosos com 

martelo, e o teste de sensibilidade dolorosa com pinos ou palitos (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Com o objetivo de facilitar o diagnóstico de neuropatia diabética, o Escore de 

Sintomas Neuropáticos (ETS) e Escore de Comprometimento Neuropático (ECN) 

podem ser utilizados. O ETS considera sensação de dor ou desconforto nos membros 

inferiores, alterações de sensibilidade, localização dos sintomas, horário de piora dos 

sintomas, despertar noturno por sintomas e manobras que os melhoram. A 
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sintomatologia é classificada em leves quando ETS é entre 3 e 4, moderada entre 5 e 6 e 

grave entre 7 e 9 pontos. Para o ECN, são avaliados os reflexos tendinosos e a 

sensibilidade dolorosa, térmica e vibratória. Existe comprometimento neuropático 

quando ECN > 3, sendo este leve de 3 a 5 pontos, moderado de 6 a 8 e grave de 9 a 10 

(MOREIRA et al. , 2005). 

A avaliação de DAP, por sua vez, é feita através da palpação dos pulsos 

pediosos e tibiais posteriores e da aferição do índice tornozelo-braço (ITB). Os pulsos 

podem-se encontrar reduzidos ou ausentes na presença de DAP. Em relação ao ITB, sua 

aferição é recomendada em pacientes maiores de 50 anos (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2015; AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017c). O ITB é 

calculado dividindo-se a maior pressão arterial sistólica do membro inferior pela 

pressão sistólica braquial homolateral. Os valores normais do ITB vão de 0,9 a 

1,3.Valores inferiores a 0,9, mesmo que em pacientes assintomáticos, são diagnósticos 

de DAP. Valores muito altos de ITB (acima de 1,4) limitam o diagnóstico de DAOP 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Após a finalização do rastreamento, é importante classificar o risco encontrado 

durante a avaliação do paciente, conforme classificação proposta pelo International 

Working Group on the Diabetic Foot (Grupo de Trabalho Internacional sobre Pé 

Diabético) e disposta na tabela I, para auxiliar a escolha das medidas terapêuticas 

adequadas (BUS et al.; INTERNATIONAL WORKING GROUP ON THE DIABETIC 

FOOT, 2015). 

1.6. SiSPED 

O sistema SiSPED foi criado com o objetivo de fornecer suporte às rotinas de 

prevenção e rastreamento do pé diabético. O sistema é uma ferramenta disponível no 

site da Sociedade Brasileira de Diabetes, com acesso gratuito para profissionais da área 

da saúde. Para a utilização do sistema, são aplicados questionários que devem ser 

preenchidos manualmente a cada visita do paciente para o exame dos pés. Os dados 

obtidos são então dispostos na plataforma pelo profissional de saúde, onde é possível 

armazená-los para próximas consultas. Ao final, são emitidos laudos com a 

classificação de risco do paciente (CARVALHO; SILVA; REZENDE, 2010). 

Os questionários possuem informações sobre dados gerais, sintomas, sinais e 

limiar de proteção. Os dados gerais incluem tempo de DM, tipo de tratamento, HbA1c, 
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hipertensão arterial sistêmica, infarto agudo do miocárdio, tabagismo, etilismo, 

comprometimento da visão. No exame dos pés, são vistos o tipo de calçado, a presença 

de pé seco ou descamativo, calosidades, deformidades, hiperceratose ou rachaduras, 

onicomicose, micose interdigital, unha encravada, bolhas, úlceras, cianose ou gangrena 

e amputação. É realizada a palpação dos pulsos tibial posterior e pedioso, a pesquisa do 

limiar de proteção com monofilamento de náilon de 10 g e, em alguns pacientes, a 

aferição do índice tornozelo-braço (CARVALHO; SILVA; REZENDE, 2010). 

  

Tabela I: Classificação de risco do pé diabético. 

Nível de 

risco 

Definição 

clínica 

Recomendações de tratamento Recomendações de 

seguimento 

0 Perda da 

sensibilidade 

protetora e 

DAP 

ausentes 

Educação do paciente, incluindo 

aconselhamento sobre o sapato 

adequado 

Anual, por uma equipe 

generalista 

(previamente treinada) 

ou especialista 

1 Perda da 

sensibilidade 

protetora  ± 

deformidade 

Considerar uso de sapatos 

especiais Considerar cirurgia 

profilática se a deformidade não 

puder ser acomodada nos sapatos 

Continuar a educação do paciente 

A cada 3 a 6 meses, por 

equipe especialista 

2 DAP ±  Perda 

da 

sensibilidade 

protetora 

Considerar o uso de sapatos 

especiais Consulta com um 

cirurgião vascular para 

seguimento conjunto 

A cada 2 a 3 meses 

(por equipe 

especialista) 

3 Histórico de 

úlcera ou 

amputação 

Considerar o uso de sapatos 

especiais Consulta com cirurgião 

vascular para seguimento 

conjunto (se houver DAP) 

A cada 1 a 2 meses 

(por equipe 

especialista) 

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015, em adaptação de BUS et 

al.; INTERNATIONAL WORKING GROUP ON THE DIABETIC FOOT, 2015. 
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2. NORMAS DE PUBLICAÇÃO - CADERNOS DE SAÚDE 

PÚBLICA/REPORTS IN PUBLIC HEALTH 

 

ESCOPO E POLÍTICA 

Cadernos de Saúde Pública/Reports in Public Health (CSP) publica artigos 

originais com elevado mérito científico, que contribuem com o estudo da saúde pública 

em geral e disciplinas afins. Desde janeiro de 2016, a revista adota apenas a versão on-

line, em sistema de publicação continuada de artigos em periódicos indexados na base 

SciELO. Recomendamos aos autores a leitura atenta das instruções antes de 

submeterem seus artigos a CSP. 

Como o resumo do artigo alcança maior visibilidade e distribuição do que o 

artigo em si, indicamos a leitura atenta da recomendação específica para sua elaboração. 

Não há taxas para submissão e avaliação de artigos. 

A Revista adota o sistema Ephorous para identificação de plagiarismo. 

Os artigos serão avaliados preferencialmente por três consultores da área de 

conhecimento da pesquisa, de instituições de ensino e/ou pesquisa nacionais e 

estrangeiras, de comprovada produção científica. Após as devidas correções e possíveis 

sugestões, o artigo será aceito pelo Corpo Editorial de CSP se atender aos critérios de 

qualidade, originalidade e rigor metodológico adotados pela revista. 

Os autores mantém o direito autoral da obra, concedendo a publicação Cadernos 

de Saúde Pública, o direito de primeira publicação. 

  

FORMA E PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS 

Recomendamos aos autores a leitura atenta das instruções abaixo antes de 

submeterem seus artigos a Cadernos de Saúde Pública. 

1. CSP ACEITA TRABALHOS PARA AS SEGUINTES SEÇÕES 

1.1. Perspectivas: análises de temas conjunturais, de interesse imediato, de 

importância para a Saúde Coletiva (máximo de 2.200 palavras); 

1.2. Debate: análise de temas relevantes do campo da Saúde Coletiva, que é 

acompanhado por comentários críticos assinados por autores a convite das 
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Editoras, seguida de resposta do autor do artigo principal (máximo de 

6.000 palavras e 5 ilustrações); 

1.3. Espaço Temático: seção destinada à publicação de 3 a 4 artigos versando 

sobre tema comum, relevante para a Saúde Coletiva. Os interessados em 

submeter trabalhos para essa Seção devem consultar as Editoras; 

1.4. Revisão: revisão crítica da literatura sobre temas pertinentes à Saúde 

Coletiva, máximo de 8.000 palavras e 5 ilustrações. Toda revisão 

sistemática deverá ter seu protocolo publicado ou registrado em uma base 

de registro de revisões sistemáticas como por exemplo o PROSPERO 

(http://www.crd.york.ac.uk/prospero/); as revisões sistemáticas deverão ser 

submetidas em inglês; 

1.5. Ensaio: texto original que desenvolve um argumento sobre temática bem 

delimitada, podendo ter até 8.000 palavras; 

1.6. Questões Metodológicas: artigos cujo foco é a discussão, comparação ou 

avaliação de aspectos metodológicos importantes para o campo, seja na 

área de desenho de estudos, análise de dados ou métodos qualitativos 

(máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações); artigos sobre instrumentos de 

aferição epidemiológicos devem ser submetidos para esta Seção, 

obedecendo preferencialmente as regras de Comunicação Breve (máximo 

de 1.700 palavras e 3 ilustrações); 

1.7. Artigo: resultado de pesquisa de natureza empírica (máximo de 6.000 

palavras e 5 ilustrações). Dentro dos diversos tipos de estudos empíricos, 

apresentamos dois exemplos: artigo de pesquisa etiológica na 

epidemiologia e artigo utilizando metodologia qualitativa; 

1.8. Comunicação Breve: relatando resultados preliminares de pesquisa, ou 

ainda resultados de estudos originais que possam ser apresentados de 

forma sucinta (máximo de 1.700 palavras e 3 ilustrações); 

1.9. Cartas: crítica a artigo publicado em fascículo anterior de CSP (máximo de 

700 palavras); 

1.10. Resenhas: resenha crítica de livro relacionado ao campo temático de CSP, 

publicado nos últimos dois anos (máximo de 1.200 palavras). 
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2. NORMAS PARA ENVIO DE ARTIGOS 

2.1. CSP publica somente artigos inéditos e originais, e que não estejam em 

avaliação em nenhum outro periódico simultaneamente. Os autores devem 

declarar essas condições no processo de submissão. Caso seja identificada 

a publicação ou submissão simultânea em outro periódico o artigo será 

desconsiderado. A submissão simultânea de um artigo científico a mais de 

um periódico constitui grave falta de ética do autor. 

2.2. Serão aceitas contribuições em Português, Inglês ou Espanhol. 

2.3. Notas de rodapé, de fim de página e anexos não serão aceitos. 

2.4. A contagem de palavras inclui somente o corpo do texto e as referências 

bibliográficas, conforme item 12.13. 

2.5. Todos os autores dos artigos aceitos para publicação serão 

automaticamente inseridos no banco de consultores de CSP, se 

comprometendo, portanto, a ficar à disposição para avaliarem artigos 

submetidos nos temas referentes ao artigo publicado. 

3. PUBLICAÇÃO DE ENSAIOS CLÍNICOS 

3.1. Artigos que apresentem resultados parciais ou integrais de ensaios 

clínicos devem obrigatoriamente ser acompanhados do número e 

entidade de registro do ensaio clínico. 

3.2. Essa exigência está de acordo com a recomendação do Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(BIREME)/Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)/Organização 

Mundial da Saúde (OMS) sobre o Registro de Ensaios Clínicos a serem 

publicados a partir de orientações da OMS, do International Committee 

of Medical Journal Editors (ICMJE) e do Workshop ICTPR. 

3.3. As entidades que registram ensaios clínicos segundo os critérios do 

ICMJE são: 

 Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR) 

 ClinicalTrials.gov 
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 International Standard Randomised Controlled Trial Number 

(ISRCTN) 

 Nederlands Trial Register (NTR) 

 UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR) 

 WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) 

4. FONTES DE FINANCIAMENTO 

4.1. Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou suporte, 

institucional ou privado, para a realização do estudo. 

4.2. Fornecedores de materiais ou equipamentos, gratuitos ou com descontos, 

também devem ser descritos como fontes de financiamento, incluindo a 

origem (cidade, estado e país). 

4.3. No caso de estudos realizados sem recursos financeiros institucionais e/ou 

privados, os autores devem declarar que a pesquisa não recebeu 

financiamento para a sua realização. 

5. CONFLITO DE INTERESSES 

5.1. Os autores devem informar qualquer potencial conflito de interesse, 

incluindo interesses políticos e/ou financeiros associados a patentes ou 

propriedade, provisão de materiais e/ou insumos e equipamentos utilizados 

no estudo pelos fabricantes. 

6. COLABORADORES 

6.1. Devem ser especificadas quais foram as contribuições individuais de cada 

autor na elaboração do artigo. 

6.2. Lembramos que os critérios de autoria devem basear-se nas deliberações 

do ICMJE, que determina o seguinte: o reconhecimento da autoria deve 

estar baseado em contribuição substancial relacionada aos seguintes 

aspectos: 1. Concepção e projeto ou análise e interpretação dos dados; 2. 

Redação do artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; 3. 

Aprovação final da versão a ser publicada; 4. Ser responsável por todos os 

aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer 

parte da obra. Essas quatro condições devem ser integralmente atendidas. 
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7. AGRADECIMENTOS 

7.1. Possíveis menções em agradecimentos incluem instituições que de alguma 

forma possibilitaram a realização da pesquisa e/ou pessoas que 

colaboraram com o estudo, mas que não preencheram os critérios para 

serem coautores. 

8. REFERÊNCIAS 

8.1. As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com 

a ordem em que forem sendo citadas no texto. Devem ser identificadas por 

números arábicos sobrescritos (p. ex.: Silva 
1
). As referências citadas 

somente em tabelas e figuras devem ser numeradas a partir do número da 

última referência citada no texto. As referências citadas deverão ser 

listadas ao final do artigo, em ordem numérica, seguindo as normas gerais 

dos (Requisitos Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos 

Biomédicos). Não serão aceitas as referências em nota de rodapé ou fim de 

página. 

8.2. Todas as referências devem ser apresentadas de modo correto e completo. 

A veracidade das informações contidas na lista de referências é de 

responsabilidade do(s) autor(es). 

8.3. No caso de usar algum software de gerenciamento de referências 

bibliográficas (p. ex.: EndNote), o(s) autor(es) deverá(ão) converter as 

referências para texto. 

9. NOMENCLATURA 

9.1. Devem ser observadas as regras de nomenclatura zoológica e botânica, 

assim como abreviaturas e convenções adotadas em disciplinas 

especializadas. 

10. .ÉTICA EM PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

10.1. A publicação de artigos que trazem resultados de pesquisas envolvendo 

seres humanos está condicionada ao cumprimento dos princípios éticos 

contidos na Declaração de Helsinki (1964, reformulada em 1975, 1983, 

1989, 1996, 2000 e 2008), da Associação Médica Mundial. 
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10.2. Além disso, deve ser observado o atendimento a legislações específicas 

(quando houver) do país no qual a pesquisa foi realizada. 

10.3. Artigos que apresentem resultados de pesquisas envolvendo seres humanos 

deverão conter uma clara afirmação deste cumprimento (tal afirmação 

deverá constituir o último parágrafo da seção Métodos do artigo). 

10.4. Após a aceitação do trabalho para publicação, todos os autores deverão 

assinar um formulário, a ser fornecido pela Secretaria Editorial de CSP, 

indicando o cumprimento integral de princípios éticos e legislações 

específicas. 

10.5. O Conselho Editorial de CSP se reserva o direito de solicitar informações 

adicionais sobre os procedimentos éticos executados na pesquisa. 

11. PROCESSO DE SUBMISSÃO ONLINE 

11.1. Os artigos devem ser submetidos eletronicamente por meio do sítio do 

Sistema de Avaliação e Gerenciamento de Artigos (SAGAS), disponível 

em: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php. 

11.2. Outras formas de submissão não serão aceitas. As instruções completas 

para a submissão são apresentadas a seguir. No caso de dúvidas, entre em 

contado com o suporte sistema SAGAS pelo e-mail: csp-

artigos@ensp.fiocruz.br. 

11.3. Inicialmente o autor deve entrar no sistema SAGAS. Em seguida, inserir o 

nome do usuário e senha para ir à área restrita de gerenciamento de artigos. 

Novos usuários do sistema SAGAS devem realizar o cadastro em 

"Cadastre-se" na página inicial. Em caso de esquecimento de sua senha, 

solicite o envio automático da mesma em "Esqueceu sua senha? Clique 

aqui". 

11.4. Para novos usuários do sistema SAGAS. Após clicar em "Cadastre-se" 

você será direcionado para o cadastro no sistema SAGAS. Digite seu 

nome, endereço, e-mail, telefone, instituição. 

12. ENVIO DO ARTIGO 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
mailto:csp-artigos@ensp.fiocruz.br
mailto:csp-artigos@ensp.fiocruz.br
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12.1. A submissão on-line é feita na área restrita de gerenciamento de artigos. O 

autor deve acessar a "Central de Autor" e selecionar o link "Submeta um 

novo artigo". 

12.2. A primeira etapa do processo de submissão consiste na verificação às 

normas de publicação de CSP. O artigo somente será avaliado pela 

Secretaria Editorial de CSP se cumprir todas as normas de publicação. 

12.3. Na segunda etapa são inseridos os dados referentes ao artigo: título, título 

resumido, área de concentração, palavras-chave, informações sobre 

financiamento e conflito de interesses, resumos e agradecimentos, quando 

necessário. Se desejar, o autor pode sugerir potenciais consultores (nome, 

e-mail e instituição) que ele julgue capaz de avaliar o artigo. 

12.4. O título completo (no idioma original do artigo) deve ser conciso e 

informativo, e conter, no máximo, 150 caracteres com espaços. 

12.5. O título resumido poderá ter máximo de 70 caracteres com espaços. 

12.6. As palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5 no idioma original do 

artigo) devem constar na base da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

12.7. Resumo. Com exceção das contribuições enviadas às seções Resenha, 

Cartas ou Perspectivas, todos os artigos submetidos deverão ter resumo no 

idioma original do artigo, podendo ter no máximo 1.700 caracteres com 

espaço. Visando ampliar o alcance dos artigos publicados, CSP publica os 

resumos nos idiomas português, inglês e espanhol. No intuito de garantir 

um padrão de qualidade do trabalho, oferecemos gratuitamente a tradução 

do resumo para os idiomas a serem publicados. 

12.8. Agradecimentos. Possíveis agradecimentos às instituições e/ou pessoas 

poderão ter no máximo 500 caracteres com espaço. 

12.9. Na terceira etapa são incluídos o(s) nome(s) do(s) autor(es) do artigo, 

respectiva(s) instituição(ões) por extenso, com endereço completo, 

telefone e e-mail, bem como a colaboração de cada um. O autor que 

cadastrar o artigo automaticamente será incluído como autor de artigo. A 

ordem dos nomes dos autores deve ser a mesma da publicação. 



26 
 

12.10. Na quarta etapa é feita a transferência do arquivo com o corpo do texto e 

as referências. 

12.11. O arquivo com o texto do artigo deve estar nos formatos DOC (Microsoft 

Word), RTF (Rich Text Format) ou ODT (Open Document Text) e não 

deve ultrapassar 1MB. 

12.12. O texto deve ser apresentado em espaço 1,5cm, fonte Times New 

Roman, tamanho 12. 

12.13. O arquivo com o texto deve conter somente o corpo do artigo e as 

referências bibliográficas. Os seguintes itens deverão ser inseridos em 

campos à parte durante o processo de submissão: resumos; nome(s) do(s) 

autor(es), afiliação ou qualquer outra informação que identifique o(s) 

autor(es); agradecimentos e colaborações; ilustrações (fotografias, 

fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas). 

12.14. Na quinta etapa são transferidos os arquivos das ilustrações do artigo 

(fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas), quando necessário. 

Cada ilustração deve ser enviada em arquivo separado clicando em 

"Transferir". 

12.15. Ilustrações. O número de ilustrações deve ser mantido ao mínimo, 

conforme especificado no item 1 (fotografias, fluxogramas, mapas, 

gráficos e tabelas). 

12.16. Os autores deverão arcar com os custos referentes ao material ilustrativo 

que ultrapasse esse limite. 

12.17. Os autores devem obter autorização, por escrito, dos detentores dos 

direitos de reprodução de ilustrações que já tenham sido publicadas 

anteriormente. 

12.18. Tabelas. As tabelas podem ter até 17cm de largura, considerando fonte de 

tamanho 9. Devem ser submetidas em arquivo de texto: DOC (Microsoft 

Word), RTF (Rich Text Format) ou ODT (Open Document Text). As 

tabelas devem ser numeradas (algarismos arábicos) de acordo com a 

ordem em que aparecem no texto, e devem ser citadas no corpo do mesmo. 
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Cada dado na tabela deve ser inserido em uma célula separadamente, e 

dividida em linhas e colunas. 

12.19. Figuras. Os seguintes tipos de figuras serão aceitos por CSP: Mapas, 

Gráficos, Imagens de Satélite, Fotografias e Organogramas, e 

Fluxogramas. 

12.20. Os mapas devem ser submetidos em formato vetorial e são aceitos nos 

seguintes tipos de arquivo: WMF (Windows MetaFile), EPS (Encapsuled 

PostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics). Nota: os mapas gerados 

originalmente em formato de imagem e depois exportados para o formato 

vetorial não serão aceitos. 

12.21. Os gráficos devem ser submetidos em formato vetorial e serão aceitos 

nos seguintes tipos de arquivo: XLS (Microsoft Excel), ODS (Open 

Document Spreadsheet), WMF (Windows MetaFile), EPS (Encapsuled 

PostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics). 

12.22. As imagens de satélite e fotografias devem ser submetidas nos seguintes 

tipos de arquivo: TIFF (Tagged Image File Format) ou BMP (Bitmap). A 

resolução mínima deve ser de 300dpi (pontos por polegada), com tamanho 

mínimo de 17,5cm de largura. O tamanho limite do arquivo deve ser de 

10Mb. 

12.23. Os organogramas e fluxogramas devem ser submetidos em arquivo de 

texto ou em formato vetorial e são aceitos nos seguintes tipos de arquivo: 

DOC (Microsoft Word), RTF (Rich Text Format), ODT (Open Document 

Text), WMF (Windows MetaFile), EPS (Encapsuled PostScript) ou SVG 

(Scalable Vectorial Graphics). 

12.24. As figuras devem ser numeradas (algarismos arábicos) de acordo com a 

ordem em que aparecem no texto, e devem ser citadas no corpo do mesmo. 

12.25. Títulos e legendas de figuras devem ser apresentados em arquivo de texto 

separado dos arquivos das figuras. 

12.26. Formato vetorial. O desenho vetorial é originado a partir de descrições 

geométricas de formas e normalmente é composto por curvas, elipses, 
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polígonos, texto, entre outros elementos, isto é, utilizam vetores 

matemáticos para sua descrição. 

12.27. Finalização da submissão. Ao concluir o processo de transferência de 

todos os arquivos, clique em "Finalizar Submissão". 

12.28. Confirmação da submissão. Após a finalização da submissão o autor 

receberá uma mensagem por e-mail confirmando o recebimento do artigo 

pelos CSP. Caso não receba o e-mail de confirmação dentro de 24 horas, 

entre em contato com a secretaria editorial de CSP por meio do e-mail: 

csp-artigos@ensp.fiocruz.br. 

 

RESUMO 

O Resumo alcança maior visibilidade e distribuição do que o artigo em si, por 

isto deve conter as informações essenciais do artigo. Nos CSP a extensão do Resumo é 

restrita a 1.700 caracteres (incluindo espaços), o que torna a sua elaboração um desafio.  

O Resumo é escrito depois do artigo pronto, mas não é corte e cola de frases 

soltas. É um sumário do que tem de mais importante, e deve atrair o leitor para o artigo 

completo. Frequentemente é a única parte do artigo que é lida. CSP não adota resumo 

estruturado, pois é grande a variedade de tipos de artigos recebidos. Em geral, o 

Resumo deve conter o objetivo, o método, os principais resultados e conclusão.  

Na conclusão evite jargões do tipo “mais pesquisas são necessárias sobre o 

tema”, “os resultados devem ser considerados com cautela” ou “os resultados deste 

estudo podem ser úteis para a elaboração de estratégias de prevenção”. No final do 

Resumo descreva em uma frase sua conclusão sobre em que termos seus resultados 

ajudaram a responder aos objetivos do estudo. Procure indicar a contribuição dos 

resultados desse estudo para o conhecimento acerca do tema pesquisado. 

 

ARTIGOS QUANTITATIVOS 

Ex: Estudo etiológico  

Resumo 

mailto:csp-artigos@ensp.fiocruz.br
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Um resumo deve conter fundamentalmente os objetivos do estudo, uma 

descrição básica dos métodos empregados, os principais resultados e uma conclusão.  

A não ser quando estritamente necessário, evite usar o espaço do resumo para 

apresentar informações genéricas sobre o estado-da-arte do conhecimento sobre o tema 

de estudo, estas devem estar inseridas na seção de Introdução do artigo.  

Na descrição dos métodos, apresente o desenho de estudo e priorize a descrição 

de aspectos relacionados à população de estudo, informações básicas sobre aferição das 

variáveis de interesse central (questionários e instrumentos de aferição utilizados) e 

técnicas de análise empregadas.  

A descrição dos resultados principais deve ser priorizada na elaboração do 

Resumo. Inclua os principais resultados quantitativos, com intervalos de confiança, mas 

seja seletivo, apresente apenas aqueles resultados essenciais relacionados diretamente ao 

objetivo principal do estudo.  

Na conclusão evite jargões do tipo “mais pesquisas são necessárias sobre o 

tema”, “os resultados devem ser considerados com cautela” ou “os resultados deste 

estudo podem ser úteis para a elaboração de estratégias de prevenção”. No final do 

Resumo descreva em uma frase sua conclusão sobre em que termos seus resultados 

ajudaram a responder aos objetivos do estudo. Procure indicar a contribuição dos 

resultados desse estudo para o conhecimento acerca do tema pesquisado. 

Introdução 

Na Introdução do artigo o autor deve, de forma clara e concisa, indicar o estado 

do conhecimento científico sobre o tema em estudo e quais as lacunas ainda existentes 

que justificam a realização desta investigação. Ou seja, descreva o que já se sabe sobre 

o assunto e por que essa investigação se justifica. É na Introdução que a pergunta de 

investigação deve ser claramente enunciada. É com base nessa pergunta que também se 

explicita o modelo teórico. 

Para fundamentar suas afirmações é preciso escolher referências a serem citadas. 

Essas referências devem ser artigos originais ou revisões que investigaram diretamente 

o problema em questão. Evite fundamentar suas afirmações citando artigos que não 

investigaram diretamente o problema, mas que fazem referência a estudos que 

investigaram o tema empiricamente. Nesse caso, o artigo original que investigou 

diretamente o problema é que deve ser citado. O artigo não ficará melhor ou mais bem 
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fundamentado com a inclusão de um número grande de referências. O número de 

referências deve ser apenas o suficiente para que o leitor conclua que são sólidas as 

bases teóricas que justificam a realização da investigação. 

Se for necessário apresentar dados sobre o problema em estudo, escolha aqueles 

mais atuais, de preferência obtidos diretamente de fontes oficiais. Evite utilizar dados de 

estudos de caráter local, principalmente quando pretende-se apresentar informações 

sobre a magnitude do problema. Dê preferência a indicadores relativos (por exemplo, 

prevalências ou taxas de incidência) em detrimento de dados absolutos. 

Não é o tamanho da Introdução que garante a sua adequação. Por sinal, uma 

seção de Introdução muito longa provavelmente inclui informações pouco relevantes 

para a compreensão do estado do conhecimento específico sobre o tema. Uma 

Introdução não deve rever todos os aspectos referentes ao tema em estudo, mas apenas 

os aspectos específicos que motivaram a realização da investigação. Da mesma forma, 

não há necessidade de apresentar todas as lacunas do conhecimento sobre o tema, mas 

apenas aquelas que você pretende abordar por meio de sua investigação. 

Ao final da seção de Introdução apresente de forma sucinta e direta os objetivos 

da investigação. Sempre que possível utilize verbos no infinitivo, por exemplo, 

“descrever a prevalência”, “avaliar a associação”, “determinar o impacto”. 

Métodos 

A seção de Métodos deve descrever o que foi planejado e o que foi realizado 

com detalhes suficientes para permitir que os leitores compreendam os aspectos 

essenciais do estudo, para julgarem se os métodos foram adequados para fornecer 

respostas válidas e confiáveis e para avaliarem se eventuais desvios do plano original 

podem ter afetado a validade do estudo. 

Inicie essa seção apresentando em detalhe os principais aspectos e características 

do desenho de estudo empregado. Por exemplo, se é um estudo de coorte, indique como 

esta coorte foi concebida e recrutada, características do grupo de pessoas que formam 

esta coorte, tempo de seguimento e status de exposição. Se o pesquisador realizar um 

estudo caso-controle, deve descrever a fonte de onde foram selecionados casos e 

controles, assim como as definições utilizadas para caracterizar indivíduos como casos 

ou controles. Em um estudo seccional, indique a população de onde a amostra foi obtida 

e o momento de realização do inquérito. Evite caracterizar o desenho de estudo 
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utilizando apenas os termos “prospectivo” ou “retrospectivo”, pois não são suficientes 

para se obter uma definição acurada do desenho de estudo empregado. 

No início dessa seção indique também se a investigação em questão é derivada 

de um estudo mais abrangente. Nesse caso, descreva sucintamente as características do 

estudo e, se existir, faça referência a uma publicação anterior na qual é possível 

encontrar maiores detalhes sobre o estudo. 

Descreva o contexto, locais e datas relevantes, incluindo os períodos de 

recrutamento, exposição, acompanhamento e coleta de dados. Esses são dados 

importantes para o leitor avaliar aspectos referentes à generalização dos resultados da 

investigação. Sugere-se indicar todas as datas relevantes, não apenas o tempo de 

seguimento. Por exemplo, podem existir datas diferentes para a determinação da 

exposição, a ocorrência do desfecho, início e fim do recrutamento, e começo e término 

do seguimento. 

Descreva com detalhes aspectos referentes aos participantes do estudo. Em 

estudos de coorte apresente os critérios de elegibilidade, fontes e métodos de seleção 

dos participantes. Especifique também os procedimentos utilizados para o seguimento, 

se foram os mesmos para todos os participantes e quão completa foi a aferição das 

variáveis. Se for um estudo de coorte pareado, apresente os critérios de pareamento e o 

número de expostos e não expostos. Em estudos caso-controle apresente os critérios de 

elegibilidade, as fontes e os critérios utilizados para identificar, selecionar e definir 

casos e controles. Indique os motivos para a seleção desses tipos de casos e controles. 

Se for um estudo caso-controle pareado, apresente os critérios de pareamento e o 

número de controles para cada caso. Em estudos seccionais, apresente os critérios de 

elegibilidade, as fontes e os métodos de seleção dos participantes. 

Defina de forma clara e objetiva todos as variáveis avaliadas no estudo: 

desfechos, exposições, potencial confundidores e modificadores de efeito. Deixe clara a 

relação entre modelo teórico e definição das variáveis. Sempre que necessário, 

apresente os critérios diagnósticos. Para cada variável, forneça a fonte dos dados e os 

detalhes dos métodos de aferição (mensuração) utilizados. Quando existir mais de um 

grupo de comparação, descreva se os métodos de aferição foram utilizados igualmente 

para ambos.  
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Especifique todas as medidas adotadas para evitar potenciais fontes de vieses. 

Nesse momento deve-se descrever se os autores implementaram algum tipo de controle 

de qualidade na coleta de dados, e se avaliaram variabilidade das mensurações obtidas 

por diferentes entrevistadores/aferidores. 

Explique com detalhes como o tamanho amostral for determinado. Se a 

investigação em questão utiliza dados de um estudo maior, concebido para investigar 

outras questões, é necessário avaliar a adequação do tamanho da amostra efetivo para 

avaliar a questão em foco mediante, por exemplo, o cálculo do seu poder estatístico. 

Explique como foram tratadas as variáveis quantitativas na análise. Indique se 

algum tipo de transformação (por exemplo, logarítmica) foi utilizada e por quê. Quando 

aplicável, descreva os critérios e motivos utilizados para categorizá-las.  

Descreva todos os métodos estatísticos empregados, inclusive aqueles usados 

para controle de confundimento. Descreva minuciosamente as estratégias utilizadas no 

processo de seleção de variáveis para análise multivariada. Descreva os métodos usados 

para análise de subgrupos e interações. Se interações foram avaliadas, optou-se por 

avaliá-las na escala aditiva ou multiplicativa? Por quê? Explique como foram tratados 

os dados faltantes (“missing data”). Em estudos de coorte indique se houve perdas de 

seguimento, sua magnitude e como o problema foi abordado. Algum tipo de imputação 

de dados foi realizado? Em estudos caso-controle pareados informe como o pareamento 

foi considerado nas análises. Em estudos seccionais, se indicado, descreva como a 

estratégia de amostragem foi considerada nas análises. Descreva se foi realizado algum 

tipo de análise de sensibilidade e os procedimentos utilizados.  

Resultados 

A seção de Resultados deve ser um relato factual do que foi encontrado, 

devendo estar livre de interpretações e ideias que refletem as opiniões e pontos de vista 

dos autores. Nessa seção deve-se apresentar aspectos relacionados ao recrutamento dos 

participantes, uma descrição da população do estudo e os principais resultados das 

análises realizadas.  

Inicie descrevendo o número de participantes em cada etapa do estudo (exemplo: 

número de participantes potencialmente elegíveis, incluídos no estudo, que terminaram 

o acompanhamento e efetivamente analisados). A seguir descreva os motivos para as 

perdas em cada etapa. Apresente essas informações separadamente para os diferentes 
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grupos de comparação. Avalie a pertinência de apresentar um diagrama mostrando o 

fluxo dos participantes nas diferentes etapas do estudo. 

Descreva as características sociodemográficas e clínicas dos participantes e 

informações sobre exposições e potenciais variáveis confundidoras. Nessas tabelas 

descritivas não é necessário apresentar resultados de testes estatísticos ou valores de p. 

Indique o número de participantes com dados faltantes para cada variável de 

interesse. Se necessário, use uma tabela para apresentar esses dados. 

Em estudos de coorte apresente os tempos total e médio (ou mediano) de 

seguimento. Também pode-se apresentar os tempos mínimo e máximo, ou os percentis 

da distribuição. Deve-se especificar o total de pessoas-anos de seguimento. Essas 

informações devem ser apresentadas separadamente para as diferentes categorias de 

exposição. 

Em relação ao desfecho, apresente o número de eventos observados, assim como 

medidas de frequência com os respectivos intervalos de confiança (por exemplo, taxas 

de incidência ou incidências acumuladas em estudos de coorte ou prevalências em 

estudos seccionais). Em estudos caso-controle, apresente a distribuição de casos e 

controles em cada categoria de exposição (números absolutos e proporções). 

No que tange aos resultados principais da investigação, apresente estimativas 

não ajustadas e, se aplicável, as estimativas ajustadas por variáveis confundidoras, com 

os seus respectivos intervalos de confiança. Quando estimativas ajustadas forem 

apresentadas, indique quais variáveis foram selecionadas para ajuste e quais critérios 

utilizou para selecioná-las. 

Nas situações em que se procedeu a categorização de variáveis contínuas, 

informe os pontos de corte utilizados e os limites dos intervalos correspondentes a cada 

categoria. Também pode ser útil apresentar a média ou mediana de cada categoria.  

Quando possível, considere apresentar tanto estimativas de risco relativo como 

diferenças de risco, sempre acompanhadas de seus respectivos intervalos de confiança.  

Descreva outras análises que tenham sido realizadas (por exemplo, análises de 

subgrupos, avaliação de interação, análise de sensibilidade). 

Dê preferência a intervalos de confiança em vez de valores de p. De qualquer 

forma, se valores de p forem apresentados (por exemplo, para avaliar tendências), 
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apresente os valores observados (por exemplo, p = 0,031 e não apenas uma indicação se 

o valor está acima ou abaixo do ponto crítico utilizado (exemplo, > ou < que 0,05). 

Lembre-se que valores de p serão sempre acima de zero, portanto, por mais baixo que 

ele seja, não apresente-o como zero (p = 0,000) e sim como menos do que um certo 

valor (p < 0,001).  

Evite o uso excessivo de casas decimais.  

Discussão 

A seção de Discussão deve abordar as questões principais referentes à validade 

do estudo e o significado do estudo em termos de como seus resultados contribuem para 

uma melhor compreensão do problema em questão. 

Inicie sintetizando os principais achados relacionando-os aos objetivos do 

estudo. Não deve-se reproduzir os dados já apresentados na seção de Resultados, apenas 

ajudar o leitor a recordar os principais resultados e como eles se relacionam com os 

objetivos da investigação. 

Discuta as limitações do estudo, particularmente as fontes potenciais de viés ou 

imprecisão, discutindo a direção e magnitude destes potenciais vieses. Apresente 

argumentos que auxiliem o leitor a julgar até que pontos esses potenciais vieses podem 

ou não afetar a credibilidade dos resultados do estudo.  

O núcleo da seção de Discussão é a interpretação dos resultados do estudo. 

Interprete cautelosamente os resultados, considerando os objetivos, as limitações, a 

realização de análises múltiplas e de subgrupos, e as evidências científicas disponíveis. 

Nesse momento, deve-se confrontar os resultados do estudo com o modelo teórico 

descrito e com outros estudos similares, indicando como os resultados do estudo afetam 

o nível de evidência disponível atualmente. 
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RESUMO: 

Introdução: O pé diabético corresponde a uma das complicações crônicas do 

Diabetes Mellitus (DM) e é responsável por grande número de internações e 

gastos à Saúde Pública. O sistema SiSPED foi criado com o objetivo de fornecer 

suporte às rotinas de prevenção e rastreamento do pé diabético. Objetivo: 

Avaliar, através do SiSPED, a prevalência de fatores de risco e lesões do pé 

diabético, bem como correlacioná-las com alterações no exame físico em 

pacientes atendidos em serviço de Endocrinologia do Sistema Único de Saúde 

no município de Aracaju. Método: Revisão de questionários do SiSPED de 190 

pacientes portadores de DM. Os dados foram expostos por meio de média, 

desvio-padrão e percentuais. Foram realizados testes de correlação de Goodman 

e Krustal Tau e Eta e de regressão logística binomial, considerando-se 

estatisticamente significativo p <0,05. Resultados: Encontramos 3,7% de 

úlceras e 2,6% de amputações. Tipo de DM, neuropatia, escore de 

comprometimento neuropático, amputação e retinopatia se correlacionaram 

positivamente tanto com redução ou ausência de pulsos como com alteração do 

limiar de proteção. Micoses interdigitais, onicomicose, internação prévia por pé 

diabético e hipertensão arterial sistêmica, se correlacionaram apenas a primeira 

condição e tipo de tratamento, anidrose e presença de calos com a segunda. 

Conclusão: Os pacientes atendidos no serviço apresentaram semelhante 

proporção de alteração de pulsos periféricos e do limiar de proteção plantar e 

menor frequência de amputações e úlceras ativas em comparação com outros 

estudos. A pioneira utilização do SiSPED como ferramenta na avaliação do pé 

Diabético em Aracaju pode justificar estes dados. 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus, Pé Diabético, Rastreamento, Fatores 

de Risco. 
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ABSTRACT:  

Introduction: Diabetic foot is one of diabetes mellitus (DM) major long-term 

consequences and leads to a large number of hospital admissions and costs for 

the public health system. SiSPED was created as an attempt to provide support 

to diabetic foot screening and prevention. Objective: To evaluate the prevalence 

of risk factors and lesions of diabetic foot by using SiSPED as well as to analyze 

their association with abnormalities identified by physical examination  on 

patients of a public health system Endocrinology service in Aracaju. Method: 

SiSPED questionnaire review of 190 individuals with DM. Data were described 

by using percentage frequency, mean and standard deviation. Goodman and 

Krustal Tau and Eta tests and a binominal logistic regression were performed, 

considering statistically relevant p < 0,05. Results: We found 3,7% of foot 

ulcers and 2,6% of amputations. DM type, neuropathy, neuropathy disability 

score, amputation and retinopathy were correlated with diminished or absent 

pulses and loss of protective sensitivity. Interdigital mycosis, onychomycosis, 

previous hospital admission due to diabetic foot, and systemic arterial 

hypertension were correlated to the first condition and type of treatment, 

anhidrosis and callus were correlated with the second one. Conclusion: Patients 

from the service had similar frequencies of abnormal pulses and loss of 

protective sensitivity and lower frequencies of amputations and ulcers when 

compared to other studies. SiSPED pioneer use as an evaluation tool on diabetic 

foot in Aracaju may justify these data. 

KEY WORDS: Diabetes, Diabetic Foot, Screening, Risk Factors.  
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INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus (DM) é caracterizado por hiperglicemia devido à resistência 

periférica à insulina e/ou à sua secreção insuficiente
1
. O DM é classificado em DM tipo 

1 (DM1), tipo 2 (DM2), diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. O DM1 é 

secundário à redução da secreção de insulina enquanto o DM2, tipo mais prevalente de 

DM, é decorrente da resistência insulínica periférica
2
. 

O DM constitui numa doença prevalente em nosso meio. Em 2014, eram 

estimadas 422 milhões de pessoas maiores de 18 anos portadoras de DM em todo o 

mundo, totalizando 8,5% de prevalência
3
. Além disso, o estado de hiperglicemia 

secundário ao DM leva a complicações agudas e crônicas, com disfunção de diversos 

órgãos e sistemas, como rins, retina, sistema nervoso periférico e artérias
4
. 

Dentre as complicações crônicas do DM, encontramos o pé diabético, definido 

como infecção, ulceração ou destruição de tecidos associados à neuropatia e/ou à 

doença arterial periférica (DAP) nos membros inferiores de portadores de DM
5
. O pé 

diabético é uma das principais causas de internações hospitalares em pacientes com 

DM
6
. Úlceras do pé diabético têm elevada prevalência ao longo da vida (cerca de 15%)

7
 

e antecedem aproximadamente 84% das amputações de membros inferiores
8.
 

No Brasil, estima-se a existência de 6,48 milhões de pacientes com DM2 

atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Nesses pacientes, são estimadas anualmente 

cerca de 323.000 úlceras, 97.200 internações hospitalares devido a lesões nos pés e 

46.300 amputações. A mortalidade anual é em torno de 12.400. O custo com tratamento 

hospitalar do pé diabético é estimado em 246 milhões de dólares por ano, sendo 128 

milhões gastos com amputações
9
. 

Devido à alta morbidade e mortalidade e ao elevado custo à saúde pública e 

privada, são recomendadas ações preventivas para o pé diabético. Essas ações englobam 

o controle glicêmico adequado, com manutenção da hemoglobina glicada (HbA1c) < 

7,0%; a cessação do tabagismo; educação dos pacientes; orientações sobre calçados; 

rastreamento do pé diabético e encaminhamento e tratamento precoce e adequado das 

lesões
1
. 

O diagnóstico e tratamento precoces dos pacientes com risco de ulcerações e 

amputações é uma importante ferramenta para a prevenção de complicações do pé 

diabético
10

. Com esse objetivo, recomenda-se que o rastreamento do pé diabético deva 
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ser iniciado logo ao diagnóstico de DM2 e após 5 anos do diagnóstico de DM1, devido 

a seu início mais agudo. Deve ser realizado por meio de anamnese e exame físico 

detalhado dos pés, no mínimo anualmente 
1,10

. A associação americana de diabetes 

também recomenda a inspeção dos pés em todas as consultas de pacientes com DM
10

. 

Durante a anamnese, é necessário investigar a presença de fatores de risco e 

interrogar sobre a presença de sintomas de neuropatia diabética e de DAP. Dentre os 

fatores de risco, devem ser questionados: duração do DM, tabagismo, traumas, 

deformimdades, DAP, neuropatia diabética, nefropatia e história prévia de úlcera e de 

amputação
1,10

. 

No exame físico, é importante observar a anatomia do pé, a presença de 

deformidades, a hidratação e coloração da pele, a distribuição de pelos e a presença de 

lesões
11

. Devem ser identificados sinais pré-ulcerativos causados por DAP e neuropatia 

diabética, como calosidades, bolhas, hemorragias, pele seca, rachaduras, unhas 

hipotróficas ou encravadas e presença de infecção fúngica
1,12

. 

O exame neurológico deve contemplar o teste com o monofilamento de náilon 

de 10 g associado a, no mínimo, outra avaliação: sensibilidade vibratória, dolorosa ou 

térmica ou pesquisa do reflexo aquileu
10

. 

A avaliação de DAP, por sua vez, envolve a observação da coloração da pele, 

temperatura dos pés, distribuição de pelos, trofismo das unhas e palpação de pulsos
11

. 

Além disso, é também recomendado o rastreamento com aferição do índice tornozelo-

braço (ITB) em pacientes maiores de 50 anos. O índice é calculado dividindo-se a maior 

pressão arterial sistólica do membro inferior pela pressão sistólica braquial homolateral. 

Os valores normais do ITB vão de 0,9 a 1,3. Valores menores que 0,9 são diagnósticos 

de DAP
1,10

. 

O sistema SiSPED foi desenvolvido em Aracaju/Se em 2005 com o objetivo de 

fornecer suporte às rotinas de prevenção e rastreamento do pé diabético. O sistema é 

uma ferramenta disponível no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, com acesso 

gratuito para profissionais da área da saúde. Para a utilização do sistema, são aplicados 

questionários que devem ser preenchidos manualmente a cada visita do paciente para o 

exame dos pés. Os dados obtidos são então dispostos na plataforma pelo profissional de 

saúde, onde é possível armazená-los para próximas consultas. Ao final, são emitidos 

laudos com a classificação de risco do paciente
13

. 
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Tendo em vista a alta morbidade e mortalidade do pé diabético, e os altos custos 

ao Sistema de Saúde, o objetivo do trabalho foi avaliar, através do SiSPED, a 

prevalência de fatores de risco e lesões do pé diabético em pacientes portadores de DM1 

e DM2, bem como correlacioná-las com alterações no exame físico. 

MÉTODO 

Estudo transversal e descritivo, realizado por meio de revisão de questionários 

do SiSPED de pacientes portadores de DM1 e DM2 atendidos de janeiro a junho de 

2017, na Endocrinologia do Centro de Especialidades Médicas de Aracaju/SE 

(CEMAR). O exame e rastreamento dos pés foi realizado por profissional de 

enfermagem (E.F.S.) experiente, com a realização e preenchimento do mesmo. 

Foram avaliados 209 questionários. Destes, 190 foram considerados válidos. 

Foram excluídos questionários de pacientes que realizaram o exame dos pés mais de 

uma vez durante o período do estudo, respeitando o limite de um questionário por 

paciente. 

Os questionários possuem informações sobre dados gerais, fatores de risco, 

sintomas, sinais e limiar de proteção. Os dados gerais incluem idade, sexo, tipo de DM, 

tempo de DM, tipo de tratamento e HbA1c. Os fatores de risco são: hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), infarto agudo do miocárdio (IAM), tabagismo, etilismo, retinopatia 

(mapeamento de retina alterado ou tratamento prévio com laser) e internação prévia 

devido a pé diabético. No exame dos pés, foram vistos tipo de calçado, presença de pé 

seco ou descamativo (anidrose), calosidades, deformidades, hiperceratose/rachaduras, 

onicomicose, micose interdigital, unha encravada, bolhas, úlcera ativa, 

cianose/gangrena e amputação. Foi realizada a palpação dos pulsos tibial posterior e 

pedioso e a pesquisa do limiar de proteção com monofilamento de náilon de 10 g. Além 

do cálculo dos Escore de Sintomas Neuropáticos (ETS) e Escore de Comprometimento 

Neuropático (ECN)
14

 para facilitar o diagnóstico de neuropatia diabética. Em pacientes 

que tinham redução de pulsos, porém não possuíam úlcera ativa nem eram 

acompanhados por cirurgião vascular, aferiu-se também o ITB. 

Os dados de HbA1c, ETS e ECN foram divididos em faixas. As faixas de 

HbA1c foram: < 7% (normal) , 7 a 8,9% (descompesação leve), 9 a 10,9% 

(descompesação moderada) e ≥ 11% (descompesação severa). As faixas de ETS foram 

< 5 (sintomatologia leve) e ≥ 5 (sintomas moderados a graves) e as de ECN foram < 3 
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(ausência de comprometimento neuropático), entre 3 e 5 (comprometimento moderado) 

e ≥ 6 (comprometimento moderado a grave). 

Os dados foram expostos por meio de média, desvio-padrão e percentuais. A 

análise estatística foi feita por meio dos testes de correlação de Goodman e Krustal Tau 

e Eta e de regressão logística binomial. Considerou-se estatisticamente significativo p < 

0,05. O primeiro teste foi utilizado para testar a correlação entre as variáveis pulso tibial 

posterior, pulso pedioso e limiar de proteção com as variáveis: tipo de DM, presença de 

mais de 10 anos de DM, sexo, tipo de tratamento utilizado, faixa de HbA1c, neuropatia, 

faixas de ETS e ECN, calçado inapropriado, anidrose, hiperceratose ou rachaduras, 

onicomicose, micose interdigital, unha encravada, calo, deformidades, úlcera, 

cianose/gangrena, amputação, internação prévia por pé diabético, retinopatia, etilismo, 

tabagismo, HAS e IAM. O teste Eta foi utilizado para testar a correlação entre pulso 

tibial posterior, pulso pedioso e limiar de proteção e as variáveis idade, tempo de DM 

em anos e valor de HbA1c. A regressão logística foi utilizada para verificar o efeito das 

seguintes variáveis sobre o pulso tibial posterior: tipo de DM, tempo de DM > 10 anos, 

retinopatia, amputação, internação devido a pé diabético, HAS e HbA1c. Também foi 

realizada regressão logística para analisar o efeito de onicomicose e deformidades sobre 

o pulso pedioso. 

O projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa 

envolvendo seres humanos da Universidade Federal de Sergipe sob o número CAAE 

81330417.6.0000.5546. A pesquisa não recebeu financiamento para sua realização. 

RESULTADOS 

A média de idade da amostra foi de 58,62 ± 14,35 anos, com tempo médio de 

DM de 13,90 ± 9,30 anos e valor de HbA1c de 8,33 ± 1,66%. Os demais dados 

descritivos da população estudada se encontram na tabela I, abaixo. Na tabela II 

encontramos os fatores de risco e na tabela III, os dados do exame físico. 

Apenas seis pacientes tiveram aferição do ITB, a maioria com valores dentro da 

normalidade. Somente dois pacientes apresentaram valores alterados (0,65 e 0,75). 

Após a análise estatística, dentre todas as variáveis testadas, foi observada 

correlação estatisticamente significativa no teste de correlação de Goodman e Krustal 

Tau entre o limiar de proteção e o tipo de DM (p=0,019), o tipo de tratamento 

(p=0,001), a presença de neuropatia (p=<0,0005), as faixas de ETS (p=0,011) e de ECN 
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(p=<0,005), anidrose (p=0,009), calo (p=0,006), amputação (p=0,002) e retinopatia 

(p=0,039). 

O pulso tibial posterior teve correlação no teste de Goodman e Krustal Tau com 

o tipo de DM (p=0,028), a presença de neuropatia (p=<0,0005), a faixa de ECN 

(p=0,001), micose interdigital (p=0,049), amputação (p=0,002), internação prévia por pé 

diabético (p=<0,0005), retinopatia (p=0,008) e HAS (p=0,005). Com a regressão 

logística binomial, observou-se correlação entre esta variável e: DM1 (p = 0,014), DM 

≥ 10 anos (p = 0,035), retinopatia (p = 0,009), amputação (p = 0,007), internação prévia 

por pé diabético (p = 0,002) e HAS (p = 0,004). Nesse mesmo teste, não houve 

correlação com o valor de HbA1c. 

O pulso pedioso, por sua vez, teve um número menor de variáveis 

correlacionadas no teste de Goodman e Krustal Tau, sendo estas: onicomicose 

(p=0,024), deformidade (p=0,034) e retinopatia (p=0,001). Na regressão logística 

binomial, houve correlação com onicomicose (p = 0,013), porém não houve correlação 

com deformidade. 

DISCUSSÃO 

Como esperado, a maioria dos pacientes deste estudo era portadora de DM2 

(88,9%). A proporção de pacientes com DM1 encontrada, 11,1%, foi discretamente 

superior à descrita na literatura (5 a 10%)
2
. 

Parisi e colaboradores
15

 realizaram estudo de coorte sobre fatores de risco de 

úlceras, amputação e neuropatia diabética em 19 centros pelo país com 1455 pacientes 

com DM1 e DM2. Este estudo foi bastante semelhante ao nosso no tocante a duração do 

DM (14,2 anos) e de HbA1c (8,6%) e por isso será citado algumas vezes no decorrer 

desta discussão. Nós obtivemos 19,7% dos pacientes com controle glicêmico adequado 

(HbA1c < 7%), apesar de muito aquém de desejado, ainda encontra-se superior às taxas 

nacionais, a citar um estudo realizado no Sudeste com 596 pacientes em serviços de 

Atenção Primária à Saúde (APS) e 2695 pacientes em serviços de Atenção Secundária à 

Saúde (ASS) no qual a média de HbA1c foi de 8% e 9,3%, respectivamente. Os 

mesmos autores encontraram 14,4% na APS e 18,7% na ASS de pacientes com HbA1c 

dentro do limite recomendado
16

. 
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O percentual encontrado de mulheres (71,6%) foi consideravelmente superior ao 

de homens, apesar de não haver descrição na literatura de diferença da prevalência de 

DM entre os sexos. Como exemplo, citamos a proporção encontrada por Parisi e 

colaboradores
15

, de 58,6% de pacientes do sexo feminino. Contudo, vários estudos 

sugerem que as mulheres procuram mais atendimento médico e cuidam melhor de sua 

saúde que os homens. Por exemplo, estudo realizado em Israel com 21.277 pacientes 

com DM encontrou diferença entre o úmero de consultas médicas anual entre os sexos, 

sendo menor em homens
17

. Já um estudo brasileiro com pacientes com DM encontrou 

maior frequência de dieta adequada, autocuidado com os pés e controle laboratorial 

regular da doença entre as mulheres
18

. Outro estudo, realizado nos Estados Unidos, 

observou que mulheres tiveram maior probabilidade de ter HbA1c controlada e ter 

hábitos saudáveis, como examinar frequentemente os pés, consumir frutas e verduras e 

ter menor ingesta de alimentos hiperlipídicos
19

. Em vista desses conceitos, acreditamos 

que a grande diferença de proporção entre os sexos possa ser devido a um maior 

cuidado das mulheres sergipanas com o manejo do diabetes bem como com seus pés, 

fato que pode ter influenciado na baixa prevalência de alterações como úlceras e 

amputações observada neste estudo. 

A prevalência dos diversos fatores de risco nas populações estudadas pode 

refletir variações culturais e ambientais a que estes pacientes estejam envolvidos.  Neste 

estuso, foram encontrados: 67,7% de HAS, 61,2% de DM há mais de 10 anos, 39,2% de 

retinopatia diabética, 6,9% de etilismo, 5,8% de IAM, 4,2% de internação prévia devido 

ao pé diabético e 3,2% de tabagismo. Os estudos de Parisi e colaboradores
15

 e Tavares e 

colaboradores
20

 também tiveram maior prevalência de HAS (81,5% em ambos). No 

primeiro foi observado ainda 46,2% de retinopatia e 24,2% de tabagismo e no último 

15,2% de etilismo e 13% de tabagismo; 5,4% de IAM (frequência semelhante ao 

nosso), mesmo sendo realizado em grupo mais jovem de pacientes (apenas 30,4% tinha 

10 anos ou mais de DM). 

Em relação aos achados do exame físico, as alterações mais prevalentes foram: 

pé seco ou descamativo (81,1%), uso de calçado inapropriado (48,4%), anidrose 

(47,9%) e onicomicose (38,9%). Calos estavam presentes em 30,9% dos pacientes 

examinados, 21,1% tinham deformidades, 15,8% micose interdigital, e apenas 1,1% 

cianose. Todas sabidamente associadas ao pé diabético, mas de uma forma geral, 

encontradas em menor prevalência que na maioria dos estudos nacionais. Um estudo 
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transversal com 337 pacientes de unidades de APS teve maior prevalência de calos 

(62,6%), de onicomicose (59%) e de micose interdigital (13,1%)
21

. Tavares e 

colaboradores
20 

encontraram percentual maior de uso de calçado inadequado e de 

micose em unha e dedo: 87% e 20,6%, respectivamente. A orientação que vem sendo 

dada aos pacientes desde a implantação do SiSPED, no serviço de Endocrinologia do 

CEMAR em Aracaju, sobre os cuidados com os pés dos pacientes com diabetes é a mais 

provável explicação para os achados acima. 

Foi observada ainda baixa prevalência de úlceras (3,7%) e amputações (2,6%). 

Comparando-se os achados com os obtidos por Parisi e colaboradores
15

; que como 

citado anteriormente, avaliaram uma população semelhante à nossa quanto ao tempo de 

diabetes e nível de HbA1C; de 25,3% de úlceras ativas e 13,7% de amputações, nota-se 

que no atual estudo houve prevalência muito menor de ambas as lesões. 

Encontramos também redução ou ausência do pulso tibial posterior em 23,8% 

dos pacientes e do pulso pedioso em 21,7%. Frequências próximas às observadas por 

Tavares
20

, de 19,6% e Mohammedi e colaboradores
22

 no qual 20% dos 11.120 pacientes 

tinham estas alterações. 

A presença de alteração nos pulsos teve associação com: tipo de DM, presença 

de neuropatia, faixa de ECN, micose interdigital, onicomicose, amputação, internação 

prévia por pé diabético, retinopatia e H AS. Também em concordância com nossos 

achados, Mohammedi e colaboradores
22

encontraram associação entre ausência de 

pulsos periféricos e maior tempo de DM, uso de tratamento anti-hipertensivo, história 

de neuropatia periférica, de DAP grave (como história de amputação) e de doença 

microvascular (incluindo retinopatia)
22

. 

Não encontramos na literatura estudos sobre a associação entre redução de 

pulsos e micose interdigital, onicomicose, internação por pé diabético, tipo de DM e 

cianose. No entanto, Fukunaga
23

 observou correlação entre onicomicose e DAP, 

destacando que a presença dessa lesão poderia ser utilizada como fator preditor de DAP 

em pacientes assintomáticos. A correlação com história de internação devido a pé 

diabético e com cianose/gangrena era esperada: a primeira possivelmente é explicada 

devido à sua associação com úlceras e amputações e as últimas são sinais de isquemia 

dos membros inferiores
24

. 
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Do total de pacientes, 30,5% tiveram alteração do limiar de proteção. A taxa de 

alteração de sensibilidade tátil plantar obtida foi próxima à encontrada em estudo com 

234 pacientes com DM em Minas Gerais (31%.)
25

. 

Alteração do limiar de proteção se associou a neuropatia, valores mais altos de 

ETS e ECN, presença de anidrose, calo, amputação e retinopatia. Não encontramos 

estudos que, como este, avaliassem a associação entre alteração do limiar de proteção 

plantar e as variáveis acima. Contudo, sua correlação com a presença de neuropatia, as 

faixas de ECN e ETS e a presença de amputação eram esperadas, visto que a perda da 

sensibilidade protetora plantar indica a presença de neuropatia diabética e é um fator de 

risco para úlceras e consequentemente para amputação
10

. Da mesma forma, anidrose no 

pé e calos são secundários à neuropatia diabética
1
 e, portanto, possuem associação com 

a alteração do limiar de proteção. 

Os pacientes atendidos no CEMAR apresentaram semelhante proporção de 

redução ou ausência de pulsos tibial posterior e pedioso e alteração do limiar de 

proteção plantar e menor frequência de amputações e úlceras ativas em comparação 

com outros estudos. Nossos dados sugerem correlação entre tipo de DM, presença de 

neuropatia, faixa de ECN, amputação e retinopatia tanto com redução ou ausência de 

pulsos como com alteração do limiar de proteção. Micoses interdigitais, onicomicose, 

internação prévia por pé diabético e hipertensão arterial sistêmica se correlacionaram 

apenas à primeira condição e tipo de tratamento, anidrose e presença de calos à segunda. 

Podemos concluir que este subgrupo de pacientes com diabetes de Aracaju 

apresenta menor prevalência de lesões de pé diabético que o registrado na literatura para 

a realidade nacional. A introdução pioneira do SiSPED em Aracaju como ferramenta na 

avaliação de seguimento do pé diabético neste serviço deve ser o responsável por este 

achado. 
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Tabela I: Dados descritivos 

 

  

Variável Percentual (%) 

Sexo   

Feminino 71,6 

Masculino 28,4 

Tipo de DM  

DM1 11,1 

DM2 88,9 

DM há 10 anos ou mais  

Sim 61,2 

Não 38,8 

Tratamento  

Somente insulin 31,7 

Insulina + antidiabético oral 29 

Somente antidiabético oral 39,3 

HbA1C  

< 7% 19,7 

7 a 8,9%   44,1 

9 a 10,9% 29,1 

≥ 11% 7,1 
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Tabela II: Fatores de risco 

 Variável Percentual (%) 

Internação prévia devido a pé diabético  

Não 95,8 

Sim 4,2 

Retinopatia diabetic  

Não 60,8 

Sim 39,2 

Etilismo  

Não 93,1 

Sim 6,9 

Tabagismo  

Não 96,8 

Sim 3,2 

HAS  

Não 32,3 

Sim 67,7 

IAM  

Não 94,2 

Sim 5,8 

Neuropatia   

Sim 68,3 

Não 31,7 

ETS  

< 5 35,8 

≥ 5 64,2 

ECN  

< 3 17,4 

3 a 5 42,6 

≥ 6 40,0 
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Tabela III: Achados do exame do pé diabético 

 Variável Percentual (%) 

Anidrose  

Normal bilateralmente 18,9 

Alterado 81,1 

Calçado Inapropriado  

Não 48,4 

Sim 51,6 

Hiperceratose ou Rachaduras  

Normal 52,1 

Alterado 47,9 

Onicomicose  

Normal 61,1 

Alterado 38,9 

Calo  

Normal 69,1 

Alterado 30,9 

Limiar de Proteção  

Normal 69,5 

Alterado 30,5 

Pulso Tibial Posterior  

Normal 76,2 

Alterado 23,8 

Pulso Pedioso  

Normal 78,3 

Alterado 21,7 

Deformidade  

Normal  78,9 

Alterado 21,1 

Micose interdigital  

Normal  84,2 

Alterado 15,8 

Úlcera ativa  

Normal 96,3 

Alterado 3,7 

Amputação  

Normal  97,4 

Alterado 2,6 

Unha Encravada   

Normal  97,4 

Alterado 2,6 

Cianose ou Gangrena  

Normal 98,9 

Alterado 1,1 


