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Resumo 

 

Introdução: A neuropatia diabética (ND) caracteriza-se pela presença de sinais ou 

sintomas de disfunção dos nervos, de forma difusa ou focal, em pacientes portadores de 

diabetes mellitus (DM). Essa patologia acarreta prejuízos na autonomia e no bem-estar 

individual e social, reduzindo a qualidade de vida dos pacientes e predispondo a 

instalação de transtornos mentais. Objetivo: Discutir a correlação entre a neuropatia 

diabética e a prevalência de transtornos mentais e a redução da qualidade de vida. 

Métodos: Revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados SciELO, 

MEDLINE via PubMed e LILACS via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram 

considerados os trabalhos entre os anos de 2012 a 2022 que estivessem nos idiomas 

português, inglês ou espanhol. Resultados e discussão: Foram encontrados 98 artigos, 

sendo 1 no SciELO, 94 no MEDLINE e 3 no LILACS. Foram excluídos os artigos cujo 

conteúdo apresentou divergência com a temática deste estudo, bem como os que não 

possuíam textos completos, gratuitos, linguagem e tempo pré-estabelecido. Após seleção 

pelos critérios de inclusão e exclusão, restaram 13 artigos para a análise. Em sequência 

foram evidenciadas correlações significativas entre a neuropatia diabética e o prejuízo na 

qualidade de vida. Os pacientes com ND tendem a apresentar uma saúde mental 

fragilizada e uma qualidade de vida reduzida. Conclusão: A ND exerce forte influência 

sobre a redução da qualidade de vida e predispõe a instalação de transtornos mentais como 

a depressão e a ansiedade. Desse modo, são necessários cuidados que visem à prevenção 

da ND, como rastreamento precoce da dor característica e modificações de hábitos de 

vida. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Neuropatias Diabéticas; Saúde Mental; Qualidade 

de Vida. 

 

Abstract 



Introduction: Diabetic neuropathy (DN) is characterized by the presence of signs or 

symptoms of nerve dysfunction, either diffuse or focal, in patients with diabetes mellitus 

(DM). This pathology causes losses in autonomy and individual and social well-being, 

reducing the quality of life of patients and predisposing the installation of mental 

disorders. Objective: To discuss the correlation between diabetic neuropathy and the 

prevalence of mental disorders and reduced quality of life. Methods: Integrative literature 

review carried out in the SciELO, MEDLINE via PubMed and LILACS via the Virtual 

Health Library (VHL) databases. Works between the years 2012 to 2022 that were in 

Portuguese, English or Spanish were considered. Results and discussion: 98 articles 

were found, 1 in SciELO, 94 in MEDLINE and 3 in LILACS. Articles whose content 

diverged from the theme of this study, as well as those that did not have full, free texts, 

language and pre-established time, were excluded. After selection by the inclusion and 

exclusion criteria, 13 articles remained for analysis. In sequence, significant correlations 

were evidenced between diabetic neuropathy and impaired quality of life. Patients with 

DN tend to have weakened mental health and a reduced quality of life. Conclusion: DN 

exerts a strong influence on the reduction of quality of life and predisposes to the 

installation of mental disorders such as depression and anxiety. Thus, care is needed to 

prevent DN, such as early screening of characteristic pain and changes in lifestyle habits. 

Keywords: Diabetes Mellitus; Diabetic Neuropathies; Mental health; Quality of life. 

 

INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica complexa e 

multifatorial cada vez mais frequente na sociedade contemporânea em razão da 

disseminação de dietas inadequadas e do sedentarismo, principalmente nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Caracteriza-se por uma hiperglicemia crônica 

associada a distúrbios no metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas, resultante 

de defeitos na secreção e/ou na ação da insulina¹.  

A doença ocorre na vigência de uma deficiência de insulina devido a destruição 

das células ß do pâncreas, associada à autoimunidade (DM tipo 1) ou devido a resistência 

insulínica e deficiência parcial de secreção de insulina pelas células ß pancreáticas, além 

de alterações na secreção de incretinas (DM tipo 2)².  Nesse sentido, estima-se que cerca 

de 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos vivem com diabetes. Prevê-se que o número 



total de indivíduos diabéticos aumente para 643 milhões em 2030 e 783 milhões em 

2045³. 

As projeções futuras sugerem que o diabetes deverá ser a terceira principal causa 

de morte no Brasil e a hiperglicemia o terceiro principal fator de risco, em termos de 

mortes. No mundo, a Organização Mundial da Saúde sugere que a doença será a sétima 

causa de morte até o ano de 20304,5. A progressão da patologia e, especialmente, o 

controle glicêmico deficiente, leva a várias complicações potencialmente fatais6. Dentre 

as complicações mais frequentes do DM, está a Neuropatia Diabética (ND), que é 

progressiva e muitas vezes irreversível7.  

A ND constitui um grupo heterogêneo de manifestações clínicas e subclínicas que 

acometem o sistema nervoso periférico com implicações sistemáticas micro e macro 

vasculares; destacam-se, a disfunção dos sistemas cardiovascular, gastrointestinal, 

urogenital e periférico como a principal causa para o quadro de insatisfação e 

desmotivação para com a evolução da doença 6,8,9. Diante de um número alarmante de 

pacientes com DM, a prevalência de ND vem acompanhando este crescimento e já 

desponta como a principal causa de Neuropatia Diabética Periférica (NDP) em países 

desenvolvidos8,9,10.  

Verifica-se que a ND pode afetar cerca de metade de todos os pacientes com 

diabetes, contribuindo para morbidade e mortalidade substanciais, resultando em um 

enorme fardo econômico10. Essa complicação está relacionada à redução das vias 

periféricas sensoriais e motoras, possivelmente devido à resposta neuromuscular anormal 

aos distúrbios posturais. Assim, leva à incapacidade de detectar mudanças de temperatura, 

vibração, pressão e propriocepção, modificando o equilíbrio postural estático e 

dinâmico7. 

Além disso, complicações relacionadas ao DM podem reduzir a autonomia, o 

bem-estar individual e social, reduzindo também a qualidade de vida dos pacientes7. Os 

sintomas relacionados à instabilidade ao caminhar e à redução das atividades cotidianas 

foram os mais fortes preditores da intensificação dos sintomas de depressão nos pacientes 

com neuropatia diabética periférica11 e, desse modo, a relação entre transtornos mentais 

e diabetes  parece ter um caráter bidirecional, depressão e ansiedade não estão apenas 

associadas à ocorrência de diabetes e suas complicações, mas, os indivíduos com tais 

distúrbios são mais suscetíveis ao desenvolvimento de diabetes.  

Avalia-se que a depressão comórbida pode reduzir a capacidade do paciente de 

aplicar recomendações dietéticas, tomar medicamentos, obedecer ao estilo de vida e 



esforço físico recomendados12. O risco de depressão em pacientes diabéticos é o dobro 

daquele em adultos sem diabetes, independentemente do método usado para medir a 

depressão13. Desse modo, entende-se a existência da correlação entre as complicações 

crônicas do diabetes com a diminuição da qualidade de vida e o aumento da prevalência 

de transtornos mentais nos indivíduos portadores da doença, que frequentemente 

permanecem sem diagnóstico e com um prognóstico questionável14.  

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é discutir a correlação entre a 

neuropatia diabética, a prevalência de transtornos mentais e a redução da qualidade de 

vida dos pacientes portadores.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo bibliográfico do tipo revisão integrativa da literatura 

indexada construída a partir de análise e síntese das publicações referentes ao tema 

proposto. Sendo assim, o presente estudo e a estratégia de busca foram norteados pela 

seguinte pergunta de pesquisa: ''qual a influência da neuropatia diabética na prevalência 

de transtornos mentais e na redução da qualidade de vida?’’.  

Nesse sentido, a pergunta de pesquisa foi construída a partir da estratégia PICO, 

que é um acrônimo para “Pacientes”, “Intervenção”, “Comparação” e “Outcome” 

(Desfecho)15. Em “Pacientes” foram escolhidos os portadores de neuropatia diabética; a 

“Intervenção” implicações da neuropatia diabética; no grupo “Comparação” encontram-

se os pacientes diabéticos não portadores de neuropatia e, por último, o “Desfecho” 

observado foi a alta correlação entre a neuropatia e a predisposição à transtornos mentais 

e a redução da qualidade de vida no referido público.  

Após definição da pergunta norteadora do estudo, foram estabelecidos os 

seguintes descritores: “Diabetic Neuropathies” (neuropatias diabéticas), “Diabetes 

Mellitus”, “Mental Health” (saúde mental) e “Quality of Life” (qualidade de vida), todos 

cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no “Medical Subject 

Headings” (MeSH). As buscas ocorreram entre os meses de março e abril do ano de 2022, 

e as bases de dados consultadas foram SciELO, MEDLINE via PubMed e LILACS via 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).  

Quanto os critérios de elegibilidade, foram excluídos da revisão os artigos cujo 

título apresentou divergência total com a temática deste estudo, bem como os que não 

tiveram como público-alvo os pacientes portadores de ND ou cujo conteúdo do trabalho 

não abordasse a repercussão da ND na qualidade de vida e saúde mental. Foram incluídos 



os estudos com o idioma português, espanhol ou inglês, texto completo disponível e 

publicação dos últimos 10 anos (entre 2012 e 2022) em razão do caráter progressivo da 

ND e objetivando acesso a um maior acervo de pesquisas. 

Assim, foram encontrados 98 artigos, sendo 1 artigo no SciELO, 94 no MEDLINE 

e 3 no LILACS. Os artigos que não foram excluídos nas primeiras etapas, foram lidos na 

íntegra para posterior seleção.  

 

Fluxograma 1 - Seleção dos estudos  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Desse modo, foram selecionados 13 artigos para a revisão integrativa. Os dados 

coletados a partir da análise dos artigos foram organizados em uma tabela para melhor 

diagnóstico e interpretação de suas observações.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1 

 
Síntese dos artigos incluídos na revisão integrativa 
 

Título do artigo Autores Objetivo Resultados Recomendações/ 

Conclusões 



Comparison of pain 
and quality of life 

between individuals 
with and without 
diabetic neuropathy. 

Silva ACG, 

Stival MM, 

Funghetto SS, 

Volpe CRG, 

Funez MI, 

Lima LR 

 

Comparar a dor e a 
qualidade de vida 

de indivíduos com 
e sem neuropatia 
diabética. 

16,3% dos indivíduos 

apresentaram neuropatia 

e dentre esses, 97,6% 

queixaram-se de dor, 

sendo a maioria crônica 

e nos pés ou 

panturrilhas. 51,2% dos 

neuropáticos tiveram 

perda de sensibilidade 

protetora (PSP) no teste 

do monofilamento 

(p=0,001). Os 

descritores de dor mais 

referidos pelos 

neuropático: queimação 

(p=0,004), 

formigamento 

(p=0,002) e alfinetada 

e/ou agulhada (p=0,003) 

e os domínios de 

qualidade de vida 

afetados foram dor, 

saúde mental e 

vitalidade. 

Aqueles com 

neuropatia têm maior 

intensidade de dor, 

acordam à noite e 

apresentam alteração 

na sensibilidade dos 

pés, que pode ser 

rastreada na atenção 

primária.  

 

Is diabetic 
neuropathy 
associated with an 
increased risk of 
developing mental 
disorders? 

Rohde C, 
Finnerup NB, 
Schmitz N, 
Jensen TS, 
Thomsen RW, 
Ostergaard SD 

Examinar se os 

indivíduos com 

neuropatia 

diabética 

apresentam risco 

elevado de serem 

diagnosticados 

com um transtorno 

mental em 

comparação com 

indivíduos com 

duração de 

diabetes sem 

neuropatia 

diabética. 

 

Indivíduos com 

neuropatia diabética 

tiveram um aumento 

substancial e 

estatisticamente 

significativo risco de ser 

diagnosticado com 

qualquer transtorno 

mental (taxa de risco 

ajustada por idade e sexo 

1,40, IC 95% 1,31-1,48), 

bem como todos os 

transtornos mentais 

específicos (transtorno 

psicótico, transtorno 

bipolar, depressão 

unipolar e/ou transtorno 

de ansiedade) em 

comparação com 

indivíduos pareados 

com a duração do 

A neuropatia diabética 

parece estar associada 

a um risco 

substancialmente 

aumentado de 

desenvolver um 

transtorno mental. O 

conhecimento dos 

potenciais 

mecanismos 

subjacentes a esta 

associação podem 

informar a prevenção 

e o tratamento e, 

portanto, deve ser 

prosseguido. 

 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Ana%20Catarina%20Guimar%C3%A3es%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Stival,%20Marina%20Morato%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Funghetto,%20Silvana%20Schwerz%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Volpe,%20Cris%20Renata%20Grou%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lima,%20Luciano%20Ramos%20de%22


diabetes sem neuropatia 

diabética. 

Clinical 

characteristics of 

patients with co-

existent diabetic 

peripheral 

neuropathy and 

depression:  

a systematic review 

Zafeiri M, 

Tsioutis C, 

Kleinaki Z, 

Manolopoulos 

P, 

Ioannidis I, 

Dimitriadis G 

 

 

Avaliar todas as 

evidências 

disponíveis sobre 

pacientes com 

neuropatia 

periférica 

diabética 

coexistente e 

depressão, e 

descrever suas 

características 

clínicas, a fim de 

promover o 

reconhecimento e 

o manejo 

precoces. 

 

A neuropatia foi 

predominantemente 

dolorosa e a maioria dos 

pacientes com dados 

disponíveis foram 

considerados portadores 

de transtorno depressivo 

maior. Além de 

neuropatia periférica 

diabética e depressão, 

complicações 

relacionadas ao diabetes 

foram registradas, sendo 

as mais comuns a 

neuropatia autonômica, 

a retinopatia e a 

nefropatia. As 

comorbidades mais 

relatadas foram 

emagrecimento, 

impotência, hipertensão 

e doença arterial 

coronariana. 

As evidências 

disponíveis mostram 

que a maioria desses 

pacientes são adultos, 

com neuropatia 

periférica dolorosa e 

com diabetes tratada 

com insulina e 

inadequadamente 

controlada. 

  

 

Predicting quality of 
life based on pain 

dimensions and 
psychiatric 
symptoms in 
patients with painful 
diabetic neuropathy: 
a cross-sectional 
prevalence study in 
iranian patients 

Davoudi M, 

Rezaei P, 

Rajaeiramsheh 

F, 

Ahmadi SM, 

Taheri AA 

 

Predizer a 

qualidade de vida 

em pacientes com 

ND dolorosa com 

base na gravidade 

da dor, 

catastrofização da 

dor, aceitação da 

dor, depressão, 

ansiedade e 

distúrbios do sono. 

Avaliar a 

prevalência de 

sintomas 

psiquiátricos em 

pacientes 

iranianos com 

NDP (neuropatia 

diabética 

periférica). 

Em pacientes com NDP, 

a prevalência de 

distúrbios do sono, 

depressão e ansiedade 

foi de 85,5%, 68,2% e 

62,1%, respectivamente. 

Além disso, depressão e 

ansiedade comórbidas 

foram encontradas em 

47% dos pacientes. 

 

Há uma relação 
significativa entre as 

dimensões 
relacionadas à dor e 
psiquiátricas com a 
QV. Demonstrou-se 
um alto nível de 
ansiedade, depressão e 
distúrbios do sono em 
pacientes iranianos 
com NDP.  



Relationship 
between diabetic 
neuropathic pain 

and comorbidity. Its 
impact on pain 
intensity, diabetes 
complications and 
quality of life in 
patients with type 2 
diabetes mellitus 

Naranjo C, 

Ortega-Jiménez 

P, 

del Reguero L, 

Moratalla G, 

Failde I 

 

Comparar a 

função cognitiva, 

humor e estado do 

sono em pacientes 

com e sem dor 

neuropática 

diabética (NDP) e 

sua relação com a 

intensidade da dor, 

complicações do 

diabetes e 

qualidade de vida. 

Determinar se 

essas relações 

diferem 

dependendo do 

fenótipo sensorial. 

 

A NDP foi relacionada à 
má qualidade do sono 
(OR = 1,03;IC95%1,02-

1,05), tratamento da dor 
(OR = 3,00,IC95%1,24-
7,29) ou ansiedade 
prévia (OR = 
2,70,IC95%1,05-6,99), 
menor desempenho 
cognitivo (OR = 
1,25,IC95%1,09-1,43), 

ansiedade (OR = 10,48, 
IC95% 1,46-75,24) e 
tratamento com insulina 
(OR = 124,50, IC95% 
6,64-2335,06). A 
diminuição da qualidade 
de vida mental foi 
associada a distúrbios do 

sono (ß = -0,33,IC95%-
0,48,-0,23), e ansiedade 
prévia (ß = -7,91 , 
CI95%-13,04, -2,77). 
Escores mais baixos de 
qualidade de vida física 
foram relacionados a 
distúrbios do sono (ß = -
0,12,IC95%-0,21, -

0,18), obesidade (ß = -
8,35,IC95% -13,16 , -
3,55), e incapacidade (ß 
= -14,58,IC95%-24,69; -
4,48). 

Comorbidade mental e 

distúrbios do sono são 

fatores associados à 

NDP e maior 

intensidade da dor, 

mais complicações do 

diabetes e menor 

qualidade de vida. 

Além disso, destaca-

se a relação entre 

fenótipos sensoriais e 

intensidade da dor, 

menor desempenho 

cognitivo e 

complicações do 

diabetes. 

 

A longitudinal study 
in patients with 
diabetes and 

symptoms of 
gastroparesis - 
associations with 
impaired quality of 
life and increased 
depressive and 
anxiety symptoms 

Teigland T, 

Iversen MM, 

Sangnes DA, 
Dimcevski G, 
Softeland E 

Examinar os 

resultados 

relatados pelos 

pacientes, 

previamente 

avaliados para 

gastroparesia 

diabética e 

investigar como os 

sintomas de 

gastroparesia 

evoluem ao longo 

do tempo.  

 

Os participantes 
diagnosticados com 
gastroparesia relataram 

qualidade de vida 
severamente 
prejudicada. No total, 
47% relataram sintomas 
de ansiedade, 38% 
sintomas de depressão 
(escores≥8).  

Pacientes 

diagnosticados com 

gastroparesia 

diabética, bem como 

aqueles com sintomas 

de gastroparesia - mas 

com esvaziamento 

gástrico normal, 

sofrem de 

comprometimento 

grave da qualidade de 

vida e uma alta carga 

de sintomas de 

ansiedade e depressão. 

Neuropathy and the 
presence of 
emotional distress 
and depression in 
long-standing 
diabetes: results 
from the canadian 

longevity study in 
type 1 diabetes 

Bai J-W, 

Lovblom LE, 

Cardinez M, 

Weisman A, 

Farooqi MA, 

Halpern EM, et 

al. 

 

Determinar a 

associação de 

neuropatia e 

outras 

complicações com 

sofrimento 

emocional e 

depressão em 

pacientes com 

42,4% dos participantes 

apresentavam 

neuropatia, 36,5% 

nefropatia, 69,5% 

retinopatia, 29,4% 

doença cardiovascular e 

9,8% doença vascular 

periférica. O subgrupo 

neuropatia apresentou 

Comparada a outras 

complicações, a 

neuropatia teve a 

maior associação com 

angústia e depressão 

no DM1 de longa data, 

independente da dor. 

Estratégias além do 

controle da dor são 



diabetes tipo 1 de 

longa data (DM1). 

 

maior prevalência de 

angústia 9,5%  vs. 6 

(3,3%), p=0,029) e 

depressão (34 (24,9%) 

vs. 12 (6,5%), p<0,001).  

necessárias para 

melhorar a qualidade 

de vida na neuropatia 

diabética. 

 

Patient perspectives 
on the experience of 
peripheral 
neuropathic pain in 
the community 

Singh-Franco D, 

Jacobs RJ 

 

Explorar a relação 

entre queixas 

físicas 

neuropáticas 

(NPC) e qualidade 

de vida em 

pacientes com 

diabetes 

residentes na 

comunidade em 

Broward County, 

Flórida.   

 

Os pacientes com 

polineuropatia simétrica 

distal tiveram maior 

duração do diabetes, 

sofreram maior número 

de NPC e apresentaram 

menor QV (todos 

p≤0,001) com mais 

impedimentos para 

realizar atividades 

diárias. 

 

Enquanto as 

diferenças na 

gravidade da dor e na 

qualidade de vida 

estavam presentes em 

pacientes com NSPN 

versus aqueles sem 

diagnóstico de 

polineuropatia 

simétrica distal, NPC 

ainda foram relatados 

por aqueles sem 

diagnóstico de 

polineuropatia.  

Depressive 
symptoms and type 
2 diabetes mellitus 

in outpatients of an 
armed forces 
hospital in Lima, 
Peru, 2012: a cross-
sectional study 

Urrutia-Aliano 

D, 

Segura ER 

 

Explorar a 

presença de 

sintomas 

depressivos em 

uma população 

ambulatorial 

diagnosticada com 

DM2 e afiliação 

militar. Além 

disso, examinar os 

fatores associados 

à presença de 

sintomas 

depressivos. 

 

A prevalência de 

sintomas depressivos foi 

de 56,5% (IC 95% 46,6 

a 66,0%). A análise 

bivariada mostrou 

associação significativa 

entre os sintomas 

depressivos e as 

variáveis sexo, idade e 

complicações clínicas 

do diabetes. A análise 

ajustada mostrou que a 

retinopatia diabética [RP 

1,3; IC 95% 1,1-1,7] e 

neuropatia diabética [RP 

1,4; IC 95% 1,1-1,7] 

foram associados a uma 

maior presença de 

sintomas depressivos 

após levar em 

consideração o sexo dos 

participantes. 

Sintomas depressivos 
foram associados na 
amostra (mulheres e 

idosos) e entre a 
população com 
complicações crônicas 
definidas.  
 

Humanistic and 
economic burden of 
painful diabetic 

peripheral 
neuropathy in 

Alleman CJ, 

Westerhout KY, 

Hensen M, 

Chambers C, 

Fornecer uma 

visão geral da 

literatura 

publicada nos 

A NDPD tem um 

impacto humanístico e 

econômico significativo. 

Os pacientes são 

A carga da NDPD 

parece ser maior com 

o aumento da 

gravidade da dor. A 



Europe: a review of 
the literature 

Stoker M, 

Long S, et al. 

 

últimos 10 anos 

sobre a 

epidemiologia, 

carga humanística 

e carga econômica 

da Neuropatia 

diabética 

periférica 

dolorosa (NDPD)  

na Europa. 

limitados em seu 

funcionamento geral, 

sua capacidade de 

dormir e muitas vezes 

experimentam 

ansiedade e depressão. 

Além disso, a NDPD 

está associada à redução 

da qualidade de vida, 

prejudicando no 

trabalho. Além disso, 

pacientes com NDPD 

incorrem em altos custos 

de saúde devido a 

internações e consultas 

ambulatoriais.  

dor mais intensa leva a 

um maior prejuízo no 

funcionamento diário, 

sono e QV. A maior 

intensidade da dor 

também leva ao 

aumento dos custos de 

saúde e perdas de 

produtividade no 

trabalho. 

 

Disease burden of 
diabetic peripheral 
neuropathic pain: a 
qualitative study 

Brod M, 

Pohlman B, 

Blum SI, 

Ramasamy A, 

Carson R 

Avaliar a carga e o 

impacto dos 

sintomas da dor 

NDP (NDPD) no 

funcionamento e 

bem-estar do 

paciente. 

Os pacientes com 

NDPD relataram 

dificuldades com (1) 

função física (2) vida 

diária/produtividade (3) 

social / psicológico (4) 

dormir / sono reparador. 

A NDPD é uma 

complicação 

significativa do 

diabetes com 

múltiplos impactos 

para o funcionamento 

e bem-estar do 

paciente, o que 

aumenta a carga da 

doença. 

The impact of 
neuropathic pain 
and other 

comorbidities on the 
quality of life of 
patients with 
diabetes 

Dermanovic 

Dobrota V, 

Hrabac P, 

Skegro D, 

Smiljanic R, 

Dobrota S, 

Prkacin I, et al. 

Saber como a dor 

neuropática 

prejudica a 

qualidade de vida 

em pacientes 

diabéticos e qual o 

papel das 

comorbidades 

nessa condição. 

 

Clinicamente, as 

diferenças mais 

pronunciadas entre os 

dois grupos estudados 

foram: distúrbios do 

sono e problemas 

relacionados à micção e 

defecação, que foram 

significativamente mais 

expressos no grupo P. 

Consequentemente, os 

indivíduos do grupo P 

foram mais medicados 

do que os pacientes do 

grupo D, principalmente 

com tramadol, 

antiepilépticos e 

antidepressivos. 

A NDP dolorosa é um 

fator importante que 

influencia vários 

aspectos da qualidade 

de vida em pacientes 

diabéticos.  

 



The impact of 

diabetic neuropathy 

on quality of life and 

postural balance in 

Brazilian elderly 

 

Ernandes RC, 

Brech GC, 

Luna NM, 

Bega A, 

Guimarães DS, 

Bocalini DS, et 

al. 

 

Analisar o 

impacto da 

Neuropatia 

Diabética 

Periférica (NDP) 

no equilíbrio 

postural e 

funcional e na 

qualidade de vida 

de idosos 

brasileiros. 

 

 NDP apresentou pior 

desempenho em 

qualidade de vida do que 

DM2 sem NDP em: 

funcionamento sensorial 

(p = 0,030); passado e 

futuro (p = 0,036); morte 

e morrer (p = 0,035). 

Déficit de equilíbrio 

postural no escore total 

(p = 0,025) e seção de 

restrições biomédicas ( p 

= 0,043) do BESTest, ( p 

= 0,007). 

Os neuropatas 

apresentaram pior 

desempenho físico e 

déficits de equilíbrio 

postural, limitações 

sensoriais, afetando as 

tarefas diárias e, 

consequentemente, 

diminuindo a 

qualidade de vida em 

idosos brasileiros. 

Nível de evidência II, 

estudo observacional 

transversal. 

PSP: Perda de sensibilidade protetora; ND: Neuropatia diabética; NDP: Neuropatia diabética periférica; QV: Qualidade 

de vida; NDPD: Neuropatia diabética periférica dolorosa; NPC: Queixas neuropáticas;  

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com a literatura, a ND é caracterizada pela presença de sinais ou 

sintomas de disfunção dos nervos, de forma difusa ou focal, em pacientes portadores de 

DM após a exclusão de outras causas. A NDP, sendo a forma mais comum, é definida 

como “lesão difusa, simétrica, distal e progressiva das fibras sensitivo-motoras e 

autonômicas, causadas pela hiperglicemia crônica e por fatores de risco 

cardiovasculares”16. 

A Neuropatia Diabética Periférica Dolorosa (NDPD) manifesta-se com dor 

neuropática na área corpórea lesada pela neuropatia. Assim, à medida que a doença 

progride, os pacientes apresentam dor e a qualidade de vida alterada, já que a patologia 

está associada a limitações e a elevado grau de incapacidade, acarretando afastamento do 

trabalho, diminuição da produtividade e dificuldade de realização de atividades básicas 

da vida diária17. Além disso, a dor neuropática pode tornar-se crônica e incapacitante e 

seus sintomas desencadeados muitas vezes não respondem à terapêutica, o que afeta ainda 

mais a qualidade de vida do paciente, podendo suscitar isolamento social e depressão17. 

Notou-se prejuízos nos âmbitos socioeconômico e nas questões relacionadas aos 

hábitos pessoais como o sono, a energia, a mobilidade e os relacionamentos afetivos. 

Além disso, o tratamento álgico requer tratamentos medicamentosos e complementares 

que demandam recursos financeiros e sociais, muitas vezes, inacessíveis17. Ademais, 

acerca dos distúrbios do sono, percebeu-se que a má qualidade deste cursa com 

indisposição, o que predispõe a transtornos como ansiedade e depressão17.  



Em uma pesquisa foi realizada uma entrevista com portadores de ND, na qual os 

mesmos relataram os seus sentimentos a respeito da dificuldade de realização das 

atividades básicas diárias e do prejuízo a saúde mental18. Com relação à qualidade do 

sono e da sua implicação no nível de energia, um dos entrevistados relatou: “Às vezes 

meu nível de energia é baixo. Como eu disse, eu simplesmente não quero fazer nada, 

então vou apenas deitar — deitar na cama ou simplesmente não me mexer muito''18. 

Sobre a mobilidade, outro paciente portador de NDPD pautou: “Dói muito andar 

por aí, então geralmente tento não fazer isso”. Já em relação ao equilíbrio, o relato foi: 

“Quando me levanto, geralmente tenho que me levantar lentamente para manter um ponto 

de equilíbrio. Perco bastante o equilíbrio por causa da dor nos pés. Apenas me levantando 

imediatamente e tentando andar, eu acabo caindo, se eu fizer. Eu ando com uma bengala 

atualmente”. Desse modo, é notável que o comprometimento das habilidades sensoriais 

e a perda de uma base de apoio corporal, torna esses pacientes mais propensos a dores 

incapacitantes e a desequilíbrio, o que pode levar a acidentes18. 

Além das alterações supracitadas, constatou-se uma relação direta entre a forma 

dolorosa de ND e a incidência de transtorno depressivo maior19. A coexistência dos 

transtornos afeta significativamente a qualidade de vida e prejudicam o manejo ideal de 

pacientes com diabetes. A depressão tende a diminuir a adesão ao tratamento e o nível de 

exercício físico, levando a uma dieta desregrada e hábitos prejudiciais como abuso de 

substâncias e tabagismo, enquanto a ND induz a dor crônica e afeta a funcionalidade e a 

atividade diária, configurando um forte preditor de depressão19. 

Através de escalas classificatórias da depressão e por meio de pesquisas 

publicadas anteriormente, também foi apontado que a depressão é um dos principais 

contribuintes para o comprometimento da qualidade de vida em diabéticos20. Ainda sobre 

a relação causal da ND e a depressão, algumas evidências alegam que os resultados 

negativos decorrem principalmente da qualidade de vida restrita, dos sintomas 

incapacitantes, imprevisibilidade do tratamento e mudanças na própria percepção social, 

haja visto que, muitos pacientes relatam que se auto intitula como um atraso para as 

pessoas com quem convivem21.  

Assim, o estudo confirma a maior prevalência da depressão naqueles com 

neuropatia diabética sintomática e ainda pode ser complementado pelo estudo em que foi 

observado, através de escala de autoavaliação de depressão, quais as principais 

neuropatias associadas aos níveis altos de depressão, sendo 79,3% dos pacientes que 

apresentavam retinopatia diabética, 77,2% com nefropatia e 83,3% com neuropatia21,22.  



Os entrevistados mostraram a realidade das suas queixas em relação ao diabetes e 

a qualidade de vida e saúde mental, respectivamente: “A qualidade de vida, você não 

pode fazer nada. Como você pode aproveitar sua vida? Quer dizer, como eu disse — 

também, a ansiedade comigo, quer dizer, tenho medo de cair; Tenho medo de cortar o 

dedo do pé, medo de pisar em alguma coisa. Você sabe, é tipo, como você pode fazer 

qualquer coisa e ter algum tipo de... prazer, sabe?” e “E eu vou te dizer o que, o estresse 

emocional que você passa quando você ouve sobre os membros das pessoas sendo 

cortados, braços, pernas, e o que você tem, eu sinto, isso vai ser eu dia? Vou perder meus 

pés por causa disso? […] Uma coisa dessa doença, é que ela não é só dolorosa. É doloroso, 

e isso é o mais óbvio. Mas para mim, é a turbulência psicológica e emocional que eu 

passo.”, “Eu não sei se eu poderia apontar alguma coisa. Há muita depressão que vem 

com isso porque você não sente vontade de fazer nada; você não pode fazer nada. Você 

está apenas cansado o tempo todo, mas isso pode ser devido à falta de sono; pode ser por 

causa da depressão. Você não quer realmente tentar nada que crie qualquer esforço físico 

porquê dói18. 

Portanto, é fundamental que na avaliação de pacientes com ND, especialmente na 

forma dolorosa, os profissionais questionem ativamente sobre sintomas depressivos, uma 

vez que a triagem regular com escores simples pode ser usada e o reconhecimento precoce 

da depressão pode ser viável, evitando agravamento e casos crônicos. Outro achado 

clínico presente nos pacientes portadores de ND é a impotência, sendo a disfunção erétil 

é um problema comum entre pacientes do sexo masculino com diabetes e, embora não 

seja uma ameaça à vida, é um importante determinante da qualidade de vida16. 

Outro aspecto bem observado na literatura estudada, é que, além da disfunção 

erétil de causa neuropática, existe também a associação com a dor difusa que desencoraja 

o paciente a ter o desejo de envolvimento sexual18. A entrevista expôs o sentimento de 

um dos entrevistados a respeito da atividade sexual, que referiu perda do desejo em razão 

da intensa dor que sentia. Dessa maneira, é indubitável que o aspecto sexual também é 

afetado pela neuropatia diabética e que esta, também é causa importante do 

desenvolvimento de angústias, medos e sintomas depressivos em pacientes que, 

anteriormente à doença, possuíam uma vida sexual ativa e prazerosa18. 

Ademais, sintomas gastrointestinais ocorrem mais frequentemente em pacientes 

com DM do que na população geral. As queixas geralmente incluem náuseas, vômitos, 

dor abdominal, plenitude muitas vezes evoluindo para gastroparesia, condição definida 

como esvaziamento gástrico retardado sem evidência de obstrução mecânica. Acredita-



se que a neuropatia autonômica seja uma etiologia, associada a outras causas como a 

perda de células intersticiais de Cajal, autoanticorpos e efeitos diretos da hiperglicemia  

23. Em suma, foi observado que, dentre as literaturas estudadas, os sintomas 

gastrointestinais não são citados com a mesma recorrência de outros já mencionados. 

Porém, é sabido que ocorrem com frequência nos pacientes com DM descompensado e 

que também interfere substancialmente na qualidade de vida já que, está intimamente 

relacionada com as demais queixas, como a má qualidade do sono, por exemplo.  

É importante ressaltar que as complicações tardias são a principal causa do 

aumento da morbimortalidade dos pacientes e o principal motivo do aumento do custo do 

tratamento do diabetes20. Assim, devido a sua dor e a incapacitação de realizar atividades 

cotidianas, observa-se que os pacientes com NDP incorrem em maiores custos de saúde 

em comparação com a população geral e pacientes com diabetes sem a neuropatia, pois 

além de consumirem maior quantidade de medicamentos como os analgésicos, estes 

pacientes também necessitam de um atendimento interdisciplinar contínuo.  

Além disso, a abstenção laboral ou a redução da funcionalidade no trabalho tende 

a acarretar custos adicionais para a sociedade. Os estudos identificados na revisão de 

literatura mostram que a NDP é onerosa tanto do ponto de vista humanístico quanto 

econômico24. Os pacientes com NDP implicam em custos anuais de saúde quase três 

vezes maiores do que os controles correspondentes, e quando não afetam a produtividade 

no trabalho, esses indivíduos estão desempregados ou se aposentam cedo devido à sua 

condição18. 

 

CONCLUSÃO 

A neuropatia diabética exerce forte influência sobre a redução da qualidade de 

vida e predispõe a instalação de transtornos mentais como a depressão e a ansiedade, 

constituindo uma problemática tanto para a saúde pública quanto para a assistência 

privada. Nesse sentido, os vários eixos de prevenção (primordial, primária, secundária e 

terciária) devem ser priorizados. Os níveis de prevenção devem levar em consideração a 

singularidade de cada paciente, proporcionando desde informações acessíveis à 

disponibilidade de uma equipe interdisciplinar qualificada, visando evitar a instalação e 

progressão dos fatores de risco, rastrear e diagnosticar precocemente e interromper o 

curso da doença quando já instalada. 

Além disso, sabe-se que há um grande estigma sobre o problema e que muitos 

indivíduos já iniciam um processo de descontentamento e de imprevisibilidade do 



tratamento ao receber o diagnóstico, já que, há uma ideia de que o diabetes por si só traz 

consequências irreparáveis, contudo, sabe-se que as complicações são advindas da má 

compreensão e do tratamento inadequado.  Desse modo, são necessários cuidados com 

enfoque especial na atenção à saúde mental por meio de Terapia Cognitivo 

Comportamental (TCC) e do acompanhamento psiquiátrico com aplicação de 

questionários com potencial diagnóstico de transtornos mentais. Assim, novos estudos 

devem ser realizados para acompanhar a prevalência e definir mais precisamente a relação 

dos fatores de risco com a patologia, sobretudo buscando identificar preditores clínicos 

mais acurados para prevenir as complicações nos pacientes de risco.   
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