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Introdução. A diabetes mellitus é uma doença metabólica de alteração sistêmica decorrente da falência parcial ou 
total na produção de insulina, classificada em tipos 1 e 2. Como consequência crônica, tem-se a neuropatia diabética 
a qual compromete alguns nervos periféricos que podem ser lesionados em função de alterações vasculares e/ou me-
tabólicas, gerando complicações sensitivas. Para o tratamento destas alterações, a fisioterapia é um coadjuvante, a 
qual pode utilizar técnicas como a Estimulação Elétrica Funcional (EEF). Objetivos. A presente pesquisa visou ana-
lisar a eficácia da EEF no trofismo do músculo tibial anterior e na sensibilidade em neuropatas diabéticos. Método. 
O estudo foi quasi-experimental de corte transversal e com número de CAAE: 09993313.4.0000.5206. A amostra foi 
por conveniência e composta por três voluntários. Após o consentimento destes quanto a submissão à pesquisa e a 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), os mesmos foram avaliados quanto a sensibilidade 
tátil da região plantar dos pés com a utilização do monofilamento Semmes-Weinstein da marca Sorri-Bauru® de cor 
azul (0,2g) e quanto ao trofismo do músculo tibial anterior, através da realização de perimetria a 5, 10 e 15 cm acima 
do maléolo lateral com fita métrica. Após isso, foi realizada a intervenção, no período de oito semanas, com a EEF 
utilizando o aparelho FESVIF 995 dual clínico da marca Quarck® nos pontos motores do músculo tibial anterior. Re-
sultados. A amostra foi composta por três voluntários, sendo dois do sexo feminino e um do sexo masculino, com 
idade média de 65 anos e com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Na avaliação sensitiva realizada com o mono-
filamento de cor azul (0,2g), foi possível observar que no pé direito houve melhora da sensibilidade principalmente 
nos pontos de antepé medial e calcanhar, e no pé esquerdo no ponto referente ao hálux. Na avaliação perimétrica 
realizada a 5, 10 e 15 cm acima do maléolo lateral, notou-se aumento de 0,76, 0,17, 0,26 cm, a direita e aumento 
de 0,50, 0,24, 0,16 cm, a esquerda, respectivamente. Conclusão. Sugere-se que a intervenção fisioterapêutica 
realizada pode ser adequada na melhora da sensibilidade tátil da região plantar dos pés e no ganho de trofismo para 
o referido músculo. E, pode-se inferir que o tratamento fisioterapêutico deve ser utilizado no tratamento de diabéticos 
neuropatas, principalmente, para a prevenção das complicações inerentes desta patologia, evitando assim a perda da 
capacidade funcional do indivíduo e contribuindo numa melhor qualidade de vida.
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