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RESUMO

O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica caracterizada por   hiperglicemia persistente. Indivíduos com DM que apresentam um 
controle   glicêmico inadequado apresentam um maior risco de desenvolver   complicações que repercutem na função do membro inferior (MI). O 
objetivo do   atual estudo foi avaliar a prevalência de dor e disfunção do joelho em   indivíduos com DM1. Trata-se de um estudo transversal, 
descritiv quantitativo, realizado no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH)   localizado em Fortaleza/CE. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em   Pesquisa com Seres Humanos do Centro Universitário Estácio do Ceará sob o   parecer número 55684716.0.0000.5038. 
Aplicou-se questionários específicos   (KOOS, CAIT e Lysholm), obtendo informações clínicas e funcionais do DM e  da função articular do joelho. 
Foram realizados teste de cinestesia, análise biomecânica da marcha através da cinemática articular, e análiseda   mobilidade na marcha através 
do índice de Tinetti. A amostra do estudo foi   composta por indivíduos diabéticos tipo I, com idade igual ou superior a nove  anos de idade com o 
exame de hemoglobina glicada (HbA1c) atualizado, foram   excluídos aqueles que não participaram de todas as etapas de avaliação.  Como 
resultados parciais relata-se que, foram avaliados 12 indivíducom   idade entre 09 e 20 anos (14,42 ± 3,58 anos) e tempo de diagnóstico de DM1   
entre 1 e 11 anos (5,42 ±3,1 anos). Com a amostra obteve-se valor médio de   HbA1c de 10,20±0,02% e IMC variando entre 16,2Kg/m² e 
34,12Kg/m² (21,86  ±4,6 Kg/m²). O escore obtido em Lysholm foi classificado como bom para 46%  (n=6) e excelente para o restante da amostra 
(54%; n=7), nenhum indivíduo   recebeu classificação regular ou ruim. Na cinestesia foi realizada uma média da diferença entre o grau alcançado e 
o grau sorteado, para movimentos de flexão  (MID 6,79 ± 5,75; MIE 4,29 ± 5,84) e extensão (MID 3,93 ± 4,87; MIE 3,57 ±  5,694) dos MI, 
observando um aumento dessa média no MID em ambos os   movimentos. Dentro da avaliação da marcha viu-se variantes de passada em   cm 
(137,53 ± 26,19), velocidade média em m/s de 1,13 ± 0,18 e cadência em   p/m (105,52 ± 8,21). Comparando-se os percentuais do ciclo da marcha  
membro inferior direito (MID) com o membro inferior esquerdo (MIE), na fase   de apoio (FA) e balanço (FB) do MID respectivamente tiveram 
variaçãode   63,3% a 69,6% (5,8±1,9) e 30,4% até 36,6% (34,2±1,9), na fase de apoio no   MIE foi de 62,2% a 71,9% (67,8±2,7) e na fase de balanço 
no MIE teve   alteração entre 28,1% até 37,7% (32,2±2,7). Observou-se uma diferença de 2%  na média tanto da FA como na FB entre os dois 
membros. Analisou-se a   variável do comprimento do passo, onde o lado direito apresentou resultados  entre 48,2 e 79,8cm (64,6±10,9cm) e o 
lado esquerdo variou entre 57 e 81cm  (66,1±8,1), com uma diferença  1,5cm na média entre os membros. Na   avaliação da mobilidade na 
marcha com indíce de Tinetti foi obtido uma média  no valor de 11± 1,3 no total, após análise das variáveis. Tinetti considera   pontos como 
escore máximo na marcha. Uma contagem de pontos baixa   referencia uma aptidão baixa de mobilidade. Com base nos resultados parciais   
conclui-se que a amostra observada não possuí controle glicêmico adequado,  com uma média de HbA1c no valor de 10,20 que de acordo com os 
parâmetros   da Associação Americana de Diabetes são considerados níveis inadequad Essa variável pode estar relacionada com as alterações 
vistas na marcha e no   teste de cinestesia. Na marcha verificou-se que MIE foi o que teve uma maior   alteração quando comparado ao MID, 
obtendo-se um comprimento do passo   maior no membro esquerdo, e uma maior permanência na fase de apoio e   menor na fase de balanço no 
mesmo membro. Quanto ao escore Tinetti, dentro de cada   variável apresentada na marcha, os indivíduos apresentaram altos escores,  com 
desvio padrão baixo, indicando boa mobilidade.
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