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Triagem com neuropad® em ambiente clínico ou doméstico

Neuropatia Diabética (polineuropatia distal simétrica)

Neuropatia Motora
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(resultado normal)

Azul/Rosa
(positivo para anidrose)

Azul
(positivo para anidrose)

Os pés estão macios e
hidratados de maneira
adequada.

Detectada disfunção
sudomotora. Evidência de
pequena denervação e de
neuropatia autonômica. Em
caso de teste doméstico,
reporte os resultados ao seu
médico.

Detectada disfunção
sudomotora. Evidência de
pequena denervação e de
neuropatia autonômica. Em
caso de teste doméstico,
reporte os resultados ao seu
médico.
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Redução da flexibilidade
muscular

Neuropatia Sensitiva

Perda da sensibilidade
protetora. Doença de
fibras nervosas grossas

Neuropatia Autonômica
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Disfunção sudomotora. Perda
da transpiração. Doença de
fibras nervosas finas

Perda da sensibilidade
do pé

Pé insensível, calos,
fissuras, pele
rachada, infecção

Ferramentas
diagnósticas:

Ferramentas
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Ferramentas
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Status de pressão.
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Monofilamento 10g
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PRECAUÇÕES, CUIDADOS E INFORMAÇÃO DO PRODUTO
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Repita o teste em 6 meses,
preferencialmente.

Se outros testes clinicamente
comprovados forem negativos,
repetir preferencialmente o
teste em 6 meses.

Se outros testes clínicos
confirmarem o resultado positivo
do teste neuropad®, procure
aconselhamento de especialista

Inspecione os pés
regularmente e mantenhaos hidratados.

O teste neuropad® é apenas para uso externo. Não deve ser aplicado em nenhuma parte do corpo, exceto na sola do pé.
Se a pele do pé estiver muito rachada, fissuras visíveis, feridas abertas ou com sinais de inflamação local (pele vermelha),
não aplique o adesivo e contate um profissional de saúde assim que possível. Deve ser evitado contato dos adesivos com olhos
e mucosas e nunca inalar. Não use se você é alérgico a cromo, níquel ou cobalto. Mantenha fora do alcance de crianças.
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
Substrato: filme de poliolefina transparente (modificado para uso médico). Adesivo: cola de poliacrilato hipoalergênica
para uso médico. Pad indicador: 100% viscose, aglutinante reforçado, impregnado com solução de CoCl2.
CLASSIFICAÇÃO LEGAL: Dispositivo médico CE Classe I, Anexo I + VII, Directiva 93/42 EEC.
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neuropad® vs teste padrão-ouro

Simples de usar - resultados rápidos
Pacientes diabéticos com um resultado do neuropad® anormal são 16 vezes mais
suscetíveis para desenvolver feridas no pé quando comparados com aqueles que tiveram
um resultado normal 2

alto de desenvolver lesões nos pés
determinados através de comparação de
déficits neurológicos e limiar de percepção
da vibração (VPT)1.
Fibras nervosas tipo C não-mielinizadas
compõem cerca de 70-90% das fibras
nervosas periféricas e regulam algumas
funções importantes como a perfusão dos
tecidos, temperatura corporal, sensibilidade a
dor e perspiração 8. Esse fato tem uma
importante relevância clínica na triagem da
neuropatia diabética 2,9.

Um teste neuropad® leva apenas 10 minutos
para completar (15 minutos em caso de maior
propensão para mudança de coloração e,
portanto, aumento da especificidade). A
eficácia clínica deste simples teste de triagem
foi determinada em mais de 40 estudos clínicos
envolvendo mais de 3000 pacientes diabéticos.
A sensibilidade de neuropad® é comparada
com estudos de condução nervosa (NCS) e com
escore de deficiência neuropática (NDS), o que
excede significativamente os resultados vistos
nos testes de monofilamento e do diapasão.
Além disso, neuropad® tem uma sensitividade
maior e boa especificidade na detecção de
pacientes com risco intermediário ou

Em um estudo para avaliar quão boa é a
performance de neuropad® comparada com o
padrão ouro de mensuração precoce de
reuropatia, redução da densidade de fibras
nervosas intradérmicas (IENFD), 57 pacientes
diabéticos se submeteram a uma biópsia da
pele e avaliação da IENFD. Pacientes com um
resultado neuropad® normal tiveram uma
redução não significativa da IENFD enquanto
que pacientes com um resultado anormal
tinham uma redução significativa da IENFD 9.

neuropad® e a evidência de dano nervoso

A sensibilidade da resposta neuropad®
anormal na detecção clínica da neuropatia
(escore de deficiência neuropática >ou= a 5)
foi de 85% (valor preditivo negativo de 71%) e
a especificidade foi de 45% (valor preditivo
positivo de 69%).

Um estudo comparativo entre neuropad® e biópsia da pele da sola do pé mostrou que todos
os pacientes diabéticos com um teste neuropad® anormal tem evidência de distúrbios nervosos
em comparação com pacientes diabéticos com testes normais e também em comparação com um
grupo saudável de controle 9.

neuropad® - benefícios chave
1

Rápida determinação de disfunção
sudomotora (anidrose) dos pés
(10-15 minutos)

2

Alta sensibilidade para a detecção
de neuropatia autonômica do pé
diabético.

3

É útil para triagem em larga escala
de pacientes diabéticos de risco.

4

Identifica danos às fibras nervosas
tipo C.

5

Não invasivo, indolor e de fácil
aplicação para uso clínico e
doméstico.

6

É um teste categórico, não subjetivo
com excelente reprodutibilidade.

7

É simples de aplicar e fácil de
interpretar os resultados.

8

Em testes clínicos, a sensibilidade e
especificidade de neuropad® para a
neuropatia diabética foi comparável
com testes diagnósticos bem
estabelecidos nos cuidados
secundários.
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Único, em casa ou em clínicas, teste de
triagem categórico para disfunção
sudomotora e detecção precoce da
síndrome do pé diabético1
A Síndrome do pé diabético (neuropatia
periférica diabética) é uma causa significativa
de morbidade entre os pacientes com
diabetes e o diagnóstico precoce pode
melhorar o prognóstico.
A maior causa de hospitalização entre
pacientes diabéticos são as feridas no pé por
ulceração 4.
A mais importante causa de ulceração no pé
é a neuropatia diabética e seu
desenvolvimento pode ser assintomático e
insidioso devido à perda de sensibilidade 5,6.

As glândulas sudoríparas estão sob
controle de fibras tipo C não-mielinizadas
do sistema nervoso autossômico. Assim
sendo, a avaliação da função das glândulas
sudoríparas é um indicador para a
neuropatia autossômica diabética.
Neuropad® é o único adesivo patenteado
e composto com cloreto de cobalto II anidro.
A produção adequada de suor é indicada pela
mudança da coloração do adesivo de
azul (seco) para rosa (úmido)7,10,1.

Neuropad® como preditor de ulceração no pé
Uma análise estatística multivariada mostrou
que os pacientes com diabetes com um
resultado neuropad® anormal tem 16 vezes
mais chance de desenvolver ulceração no pé
quando comparados com aqueles que tiveram
um resultado normal 7.

Em um estudo envolvendo 379 pacientes com
diabetes mellitus, o ressecamento da pele dos
pés e o teste neuropad com resultado positivo
está correlacionado com ulceração do pé. A
disfunção sudomotora subclínica pode ser
detectada precocemente na diabetes mesmo
em indivíduos com velocidade normal de
condução nervosa. Neste estudo o
ressecamento da pele do pé foi detectado em
95% dos pacientes com ulceração do pé
utilizando o teste neuropad®2.

Figura 1: Realização de biópsia da
pele da sola do pé.*

Figura 2: Imagem microscópica corneal confocal de uma
pessoa com densidade de fibras nervosas corneais normais.*

p=0.02

Razão de
probabilidade

Modelo 1: VPT (>25 vs <25V)

11.91

Modelo 2: NDS (>6 vs <6)

6.70

Modelo 3: Escore do monofilamento
(<3 vs >3)

6.75

Modelo 4: neuropad®
(anormal vs normal)

16.28

Intervalo de confiança 95%

Valor P

Figura 3: Imagem microscópica corneal confocal
de uma pessoa com diabetes com neuropatia
severa e perda acentuada das fibras nervosas
corneais.*
Figura 4: Resultados do teste neuropad®
comparados com o teste padrão-ouro IENFD.
* As figuras 1-3 foram reproduzidas com a permissão do Dr. Mitra Tavakoli, da Universidade de Exeter Medical School, no Reino Unido.
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O tempo para completar a mudança
de cor foi associado com a
severidade da neuropatia.

