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Introdução. O diabetes mellitus é uma anormalidade endócrino-metabólica, caracterizada por hiperglicemia. A pa-
tologia é decorrente de problemas no mecanismo de produção ou ação do hormônio insulina, que interfere na entrada 
de glicose na célula, aumentando, assim, sua concentração plasmática. Objetivo. Avaliar o risco cardiovascular, por 
meio do Escore de Framingham, de usuários diabéticos portadores de neuropatia periférica e dos que não apresentam 
essa condição. Método. Realizou-se um estudo do tipo transversal com usuários do SUS, assistidos pelo Programa 
de Diabetes do Centro de Assistência Integrada à Saúde – Jaguaribe, em João Pessoa. A amostra foi composta por 
49 diabéticos, selecionados aleatoriamente, sendo os participantes alocados em dois grupos: Grupo 1 – portadores de 
diabetes sem neuropatia (GC, n= 34) e Grupo 2 - portadores de diabetes com neuropatia (GN, n= 15). Utilizou-se como 
instrumentos para a coleta de dados uma ficha de avaliação fisioterapêutica e questionários estruturados referentes 
aos aspectos sociodemográficas e de hábitos e atitudes. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do HULW/UFPB. A análise estatística foi realizada por meio de estatística descritiva, tendo sido obtida a mé-
dia, o desvio padrão e a frequência para cada variável, utilizando-se a planilha Microsoft Excel 2010. Resultados. 
No tocante ao estado civil, 55,9% dos pacientes do GC e 33,3% do GN eram casados. A maioria dos pacientes nunca 
frequentou a escola, correspondendo a 58,8% do GC e a 80% do GN. A renda familiar per caput situou-se entre 2 a 
3 salários mínimos para 44,1% do GC, enquanto no GN 46,6% recebia menos de 2 salários mínimos. A totalidade da 
amostra apresentou o tipo 2 de diabetes, correspondendo a 100% no GC e GN. A hipertensão arterial foi identificada 
tanto no GC (67,6%) quanto no GN (66,6%). O cálculo do Escore de Framingham mostrou que no GC o maior risco 
médio foi em indivíduos do sexo masculino, com idade ≥ 70 anos (54,2 ± 3,6). No GN, o maior risco médio foi em sujei-
tos do sexo masculino, com idade entre 61 a 70 anos (55,1 ± 6,6). Conclusão. Os resultados do estudo mostraram 
que o maior risco de evento cardivascular foi encontrado em indivíduos portadores da neuropatia diabética. O Escore 
de Framingham continua sendo até os dias atuais uma forma confiável, simples e de baixo custo de identificação de 
pacientes ambulatoriais sob maior risco de doença cardiovascular.
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