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Introdução: O diabetes mellitus (DM) é um importante problema
de saúde pública que pode estar associado a complicações, as quais são responsáveis
por gastos expressivos em saúde, além de substancial redução da capacidade de
trabalho, da qualidade e da expectativa de vida. Os pés são alvo da convergência de,
praticamente, todas as complicações crônicas a que o diabético está exposto,
merecendo atenção especial, pois apresentam um potencial elevado para produzir
incapacitação. A avaliação dos graus de sensibilidade nos pés é fundamental para os
diabéticos, uma vez que muitos desses indivíduos desconhecem essas alterações.
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi analisar a sensibilidade dos pés em indivíduos
diabéticos, antes e após serem submetidos a uma caminhada, descalços, em uma pista
criada com diferentes estímulos sensoriais que simulavam diferentes texturas, para
avaliação da percepção de uma melhor ou maior sensibilidade. Metodologia:
Participaram 16 indivíduos, com idade entre 49 e 82 anos, com diagnóstico de
Diabetes Mellitus, participantes de um grupo de apoio à diabetes. A primeira etapa
consistiu na avaliação dos pés, através da agulha e escova do martelo de Buck. Após a
avaliação, os participantes caminharam, descalços, sobre uma pista com objetos que
desempenham texturas diferentes. Ao fim, era reavaliada a sensibilidade através do
mesmo procedimento da primeira etapa. As percepções dos participantes eram
anotadas após responderem à pergunta: "sua sensibilidade melhorou quanto",
identificando em um instrumento construído pelos pesquisadores com escala de 0 a 10
(0 a 100%). Resultados: Os participantes apresentaram as seguintes percepções:
melhorou a sensibilidade em 10(100%) - 31,25%, melhorou em 9(90%) - 18,75%,
melhorou em 8(80%) - 31,25%, outros 18,75.  Conclusão: A fisioterapia pode
contribuir na recuperação e prevenção das alterações sensoriais nesses pacientes com
diabetes, portanto identificar e estimular a sensibilidade dos pés é uma estratégia
simples e barata capaz de ser ensinada ao paciente para seu autocuidado e prevenção,
principalmente, do pé diabético.
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