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RESUMO 

 

BORGES, NCS. Análise do equilíbrio postural em diabéticos tipo 2 após treinamento sensório-motor: 

um ensaio clínico randomizado controlado cego. 2016. 87 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

A habilidade em sustentar-se na posição ereta, ajustando de maneira eficaz os movimentos do 

corpo e reagindo a estímulos externos, representa estratégia de controle postural essencial para as 

atividades de vida diária. O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM-2) é um grande problema de saúde pública 

tendo como complicações o déficit no desempenho funcional dos membros inferiores e as quedas, que 

podem interferir na manutenção do equilíbrio, além de ser um forte preditor de limitações funcionais 

auto referidas. O presente estudo tem como objetivo analisar o equilíbrio postural em pacientes com 

Diabetes Mellitus tipo 2 após o treinamento sensório-motor supervisionado e não supervisionado, 

considerando a posição ortostática, a marcha e testes funcionais. Foram recrutados 80 voluntários com 

faixa etária entre 45 a 64 anos portadores de DM-2, de ambos os sexos, divididos em três grupos: GC 

- Grupo Controle (n=27), GT-D - Grupo Treinamento Domiciliar (n=27) e GT-S - Grupo Treinamento 

Supervisionado (n=26). Foram coletados dados de equilíbrio postural na plataforma Neurocom 

Balance Master Sistem® e avaliação clínica BESTest. A intervenção foi realizada duas vezes por 

semana, durante 45 minutos, por 12 semanas, sendo dividido em três fases: aquecimento, treinamento 

sensório-motor e desaquecimento, com monitoramento da pressão arterial e glicemia. Após a análise 

da distribuição dos dados, foi aplicado o teste de Wilcoxon para as comparações entre os tempos pré e 

pós-intervenção e Kruskal-Wallis, seguido de post hoc Dunn, para as comparações intergrupos, ambos 

com nível de significância de 5%, e correção de Bonferroni. Os resultados da avaliação incial, 

referentes a sensibilidade tátil e vibratória, demonstraram ausência de neuropatia periférica nos 

pacientes diabéticos. Nas comparações entre os tempos, houve aumento significativo da classificação 

sem sintomas de polineuropatia distal diabética nos grupos GT-D e    GT-S (p<0,05). Não foram 

encontrados resultados importantes após intervenção nas comparações inter e intragrupos. Assim, 

conclui-se que o treinamento sensório-motor proposto não apresentou melhoras no equilíbrio postural 

de pacientes diabéticos tipo 2, considerando a posição ortostática, a marcha e testes funcionais, 

quando analisados pela avaliação clínica BESTest e pelos testes realizados na plataforma de força. 

Desta forma, não foram encontradas diferenças entre os grupos analisados, considerando que os 

pacientes não apresentaram características clínicas de polineuropatia distal diabética. 

 

 

Palavras-chave: Modalidades de Fisioterapia; Terapia por Exercício; Equilíbrio Postural; Diabetes 

Mellitus. 
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ABSTRACT 

 

BORGES, NCS. Analysis of postural balance in type-2 diabetic individuals after sensory-motor 

training: a double-blind randomised clinical trial. 2016. 87 f. Dissertation (Master’s) - Ribeirão Preto 

School of Medicine, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

The capacity to maintain an upright position, while adjusting efficiently the body movements 

and responding to external stimuli, represents essential postural control strategies for the daily-life 

activities. Type-2 diabetes mellitus (DM-2) is considered an important public health care problem 

because of complications, such as functional performance deficit of the lower limbs and consequent 

falls, which can interfere with maintenance of the balance in addition to being a strong predictor of 

self-reported functional limitations. The objective of the present study is to assess the postural balance 

in type-2 diabetic patients after supervised and non-supervised sensory-motor training considering the 

orthostatic position, gait and functional tests. Eighty type-2 diabetic male and female volunteers aged 

45 to 64 years old were distributed into three groups: GC - control group (n=27); GTD - At-home 

training group (n=27); and GTS - Supervised training group (n=26). Data on postural balance were 

obtained with the volunteers training on the platform (Neurocom Balance Master System®) and by 

using BESTest for clinical evaluation. The intervention was performed twice a week during 45 

minutes for 12 weeks, divided into three phases: warm-up, sensory-motor training and cool-down, 

including monitoring of blood pressure and glycemia. After analysis of data distribution, Wilcoxon’s 

test was applied to compare the times before and after the intervention, whereas Kruskal-Wallis’ test, 

followed by Dunn’s post-hoc test, were used for inter-group comparisons, both whit significance level 

of 5%, and Bonferroni correction. The initial results regarding tactile and vibratory sensitivity showed 

an absence of peripheral neuropathy in the diabetic patients. In the comparisons between times, there 

was a significant increase in the asymptomatic classification of diabetic distal polyneuropathy in the 

Groups GTD and GTS (P<0,05). Important results no have been found by comparing inter- and intra-

groups after intervention. Therefore, one can conclude that the proposed sensory-motor training has 

not improved the postural balance in type-2 diabetic patients regarding orthostatic posture, gaiting and 

functional tests after analyses using BESTest for clinical evaluation and force platform tests. In this 

way, no statistical differences were found between the groups studied, meaning that these patients 

showed no clinical characteristics of diabetic distal polyneuropathy.  

 

 

Key-words: Physical therapy Modalities; Exercise Therapy; Postural Balance; Diabetes Mellitus. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus (DM) tem se tornado um grande problema em saúde pública, 

considerado nos dias atuais uma epidemia mundial. Este fato se deve ao envelhecimento da 

população, a urbanização crescente e a adoção de estilo de vida pouco saudável, como o 

sedentarismo e dieta inadequada, que são grandes responsáveis pelo aumento da incidência e 

prevalência em todo mundo (Brasil, 2009).  

Estima-se que mundialmente, o número de pessoas com diabetes seja de 387 

milhões, podendo chegar a 471 milhões em 2035, sendo que no Brasil em 2014 essa 

estimativa era de 11,9 milhões de pessoas, podendo alcançar 19,2 milhões em 2035         

(IDF, 2014), sendo que aproximadamente 90% serão acometidos pelo Diabetes Mellitus tipo 

2 (DM-2) (Wild et al., 2004). Associado a isso, a expectativa de vida de pessoas com diabetes 

é 7,5 a 8,2 anos menor do que a população geral (Franco et al., 2007), sendo atribuída a maior 

incidência de complicações potencialmente fatais (Almdal et al., 2004; Hayes et al., 2011). 

O diabetes mellitus tem como uma das principais complicações motoras a diminuição 

do desempenho funcional de membros inferiores, que podem interferir na manutenção do 

equilíbrio e aumentar os riscos de quedas, já que a maioria dos pacientes encontram-se na 

faixa etária acima dos 45 anos. Para Maurer et al. (2005), o pior desempenho funcional dos 

membros inferiores e as quedas do portador de DM é um forte preditor de limitações 

funcionais auto referidas.  

De forma geral, adultos a partir dos 40 anos de idade, que possuem diferentes 

comorbidades, como hipertensão, dislipidemia e obesidade, são os principais acometidos pelo 

DM-2, sendo o tratamento fundamentado em dois principais aspectos: alterações nos hábitos 

de vida (adequação dietética, prática de atividades físicas regulares e extinção de vícios) e 

terapia medicamentosa (Shaw et al., 2010). 

Como a capacidade de se manter em equilíbrio é o resultado do trabalho integrado dos 
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sistemas sensorial e motor, surge a necessidade de melhor compreender os efeitos terapêuticos 

do treinamento sensório-motor em relação a postura ortostática e a marcha. Neste contexto, a 

informação sensorial da superfície plantar é importante para manter o equilíbrio postural em 

condições normais, sendo que a atividade física aumenta esses estímulos, permitindo maior 

eficiência para adaptação postural (Perry et al., 2000).  

O paciente com diabetes mellitus possui pequena adaptação às situações de conflito 

sensorial, com maior dependência visual (Giacomini et al., 1996). A perda da sensibilidade 

nos membros inferiores é evidenciado por Sacco et al. (2007) como principal fator que 

favorece a diminuição das aferências para o sistema de controle motor, ou seja, na regulação 

do controle postural.  

Exercícios direcionados para propriocepção e treino de equilíbrio podem reduzir as 

morbidades relacionadas ao envelhecimento e ao DM-2, sendo que efeitos significativos 

podem ser encontrados com 12 semanas de treinamento (Hue et al., 2001; Cimbiz e Cakir, 

2004). Santos et al. (2008) mostraram que um treinamento físico, que envolve a marcha, 

equilíbrio e propriocepção, gera estímulos multissensoriais, contribuindo para melhora da 

estabilidade postural. Segundo Salsabili et al. (2011), o treinamento usando estratégias de 

movimentos sensoriais e reativas também leva a melhora do equilíbrio postural. 

A literatura apresenta estudos que envolvem o treinamento físico de forma 

supervisionada ou executado em domicílio após orientações. Morrison et al. (2010) 

mostraram que após o treinamento de equilíbrio sob supervisão, diabéticos tipo 2 

apresentaram melhora no equilíbrio, propriocepção, força dos membros inferiores, tempo de 

reação, e, consequentemente, diminuição do risco de queda. Já Iunes et al. (2014), mostrou 

que exercícios realizados em domicílio para os membros inferiores em pacientes com DM-2 

são eficazes em manter e melhorar o alinhamento do pé, estabilidade médio-lateral e 

prevenção de complicações, observando também melhora na sensibilidade periférica dos pés. 
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Sobre avaliar o equilíbrio postural, existem diversas ferramentas capazes de realizar 

esta análise. A plataforma de força Balance Master System® é um instrumento que avalia 

quantitativamente o controle do equilíbrio e de forma objetiva o déficit sensorial, limitações 

funcionais e comprometimento motor (Lim et al., 2007), captando de forma precisa resultados 

clinicamente não perceptíveis. Por outro lado, avaliações qualitativas também são utilizadas, 

como a Balance Evaluation Systems Test (BESTest), considerada a mais abrangente avaliação 

clínica do equilíbrio disponível (Horak et al., 2009).  

No entanto, apesar da literatura apresentar diversas formas de avaliação do equilíbrio e 

modalidades de treinamento sensório-motor, ainda não foi investigado simultaneamente os 

diversos componentes do equilíbrio postural que estão diretamente relacionados com os 

aspectos biomecânicos, funcionais e específicos de pacientes com diabetes. Além disso, 

ressalta-se a importância do estabelecimento de formas de intervenção simples, de baixo custo 

e com grande aplicabilidade clínica. 

 Neste contexto, temos a hipótese que como o treinamento sensório-motor pode alterar 

as respostas neuromusculares, espera-se que a intervenção proposta melhore o equilíbrio 

postural de pacientes diabéticos tipo 2, gerando resultados mais satisfatórios nos grupos de 

treinamento supervisionado e domiciliar, comparado ao grupo controle. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Este estudo justifica-se pela Diabetes Mellitus ser considerada uma epidemia mundial, 

um problema de saúde pública prevalente tanto no Brasil quanto no mundo, levando a uma 

série alterações sensório-motoras que podem interferir nas suas atividades de vida diária. 

Com o processo de envelhecimento da população, a urbanização, a dieta inadequada e 

a obesidade são responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do Diabetes, 

ocasionando alta morbimortalidade, que pode ser minimizada em parte pela atividade física. 

Desta forma, se apresenta a importância de analisar o equilíbrio postural após 

treinamento sensório-motor, utilizando de duas ferramentas, uma quantitativa e outra 

qualitativa, em pacientes diabéticos tipo 2 com o mesmo perfil clínico e físico. E comparar a 

intervenção de um treinamento sensório-motor supervisionado e não supervisionado realizado 

em domicílio, observando a adesão e eficácia, já que se trata de um treinamento composto por 

exercícios simples e de fácil aprendizagem. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar o equilíbrio postural de pacientes com DM-2, após o treinamento      

sensório-motor supervisionado e não supervisionado, considerando a posição ortostática, a 

marcha e testes funcionais. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar o equilíbrio postural, durante realização de tarefas funcionais que simulam 

atividades de vida diária, utilizando da avaliação clínica BESTest, para os itens: 

Restrições biomecânica, Limites de Estabilidade, Transições – Ajustes posturais 

antecipatórios, Respostas posturais reativas, Orientação sensorial e Estabilidade da 

Marcha, após intervenção do treinamento sensório-motor. 

 Analisar o equilíbrio ortostático e durante a marcha após intervenção do treinamento 

sensório-motor, por meio da plataforma Neurocom Balance Master Sistem® nos 

testes: Modified Clinical Test Of Sensory Interaction On Balance (mCTSIB), Limits Of 

Stability, Walk Across e Tandem Walk. 

 Comparar a efetividade do treinamento supervisionado com o treinamento não 

supervisionado, para avaliação clínica BESTest e os testes realizados na plataforma de 

força. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Aspectos éticos 

O Projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (HC-

FMRP/USP), parecer 775334 (ANEXO I) e registrado no Clinical Trials ID NCT01861392. A 

pesquisa foi realizada nos Laboratórios do Prédio da Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 

FMRP/USP e no Ambulatório de Fisioterapia do Centro Saúde Escola (CSE) da FMRP/USP. 

 

4.2 Delineamento da Pesquisa 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado cego, segundo as diretrizes do 

CONSORT (Consolidated Standarts of Reporting Trials), no qual o primeiro pesquisador foi 

responsável pelo recrutamento, avaliações e análise dos dados, o segundo pesquisador 

responsável pela randomização e alocação oculta, enquanto o terceiro responsável pela 

intervenção. O pesquisador responsável pelas avaliações desconhecia em qual grupo os 

voluntários foram alocados. 

A randomização foi realizada no programa Excel, com ocultação em envelopes opacos 

e lacrados, numerados sequencialmente. Os envelopes foram abertos apenas no momento da 

intervenção pelo pesquisador responsável pela aplicação dos programas de tratamento. 

 

4.3 Amostra 

O cálculo amostral foi realizado no software Ene® (versão 3.0, Barcelona, Espanha). O 

tamanho da amostra foi calculado com base em Song et al. (2011). Elegeu-se como variável 

de desfecho principal a oscilação corporal ântero-posterior na condição olhos abertos, após 

treino de equilíbrio. O cálculo foi baseado na detecção de diferenças de 12,10 cm entre os 

grupos, sendo a média do grupo experimental 33,30 cm e do grupo referência 45,40 cm, com 
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maior desvio padrão de 13,70 cm. Assim, considerando-se o poder estatístico 80% e alfa 0,05, 

foi estimado o número 22 voluntários por grupo. Considerando-se a perda amostral de 20%, 

foram recrutados para cada grupo 27 voluntários. 

Foram consultados 414 prontuários e 60 fichas de interessados em participar da 

pesquisa coletadas após as palestras educativas. Desses, 94 pacientes foram elegíveis para 

avaliação inicial, dos quais 14 não compareceram. O estudo contou com a participação de    

80 voluntários dos sexos feminino (n=49) e masculino (n=31), distribuídos em três grupos: 

Controle - GC (n=27), Treinamento Domiciliar - GT-D (n=27) e Treinamento Supervisionado 

- GT-S (n=26), respeitando os seguintes critérios de inclusão: faixa etária de 45 a 64 anos; 

mais de 5 anos de diagnóstico de DM-2; IMC até 35 kg/m² e grau de cognição normal 

avaliado pelo Mini-Exame do Estado Mental - MEEM (Brucki et al., 2003) (ANEXO II). Os 

critérios de exclusão adotados foram: uso de medicamentos que possam ter efeitos negativos 

sobre a função cognitiva, psicomotora e atenção (opióides, antiepiléticos, ansiolíticos, anti-

psicóticos, hipnóticos e sedativos); descontrole glicêmico; diagnóstico de doenças 

cardiovasculares, neurológicas, reumatológicas e musculoesqueléticas que poderiam interferir 

nas atividades de vida diária; retinopatia grave e nefropatia grave; presença de 

vestibulopatias; lesões cutâneas ou fraturas de membros inferiores nos últimos 6 meses; 

malformações plantares; alterações posturais graves e diferença clinicamente perceptível de 

comprimento de membros inferiores. 

Para o recrutamento dos voluntários, foram avaliados os critérios de elegibilidade nos 

prontuários de pacientes diabéticos do Ambulatório de Diabetes e Endocrinologia do Centro 

Saúde Escola vinculados a FMRP/USP e das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Ribeirão 

Preto/SP. Também foram realizadas palestras educativas para diabéticos, nas quais foram 

feitos convites verbais para participação como voluntários na pesquisa. Os interessados 

preencheram uma ficha, onde eram aplicados os critérios de inclusão e exclusão. As palestras 
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foram realizadas a convite da Associação de Diabetes de Ribeirão Preto e dos Programas de 

Incentivo Cultural (PIC) e de Assistência Domiciliar (PAD), ambos os programas da 

Prefeitura de Ribeirão Preto/SP. Após a elegibilidade dos voluntários, foi feito um convite 

verbal para participar da pesquisa. Após os esclarecimentos necessários, aqueles que 

concordaram em participar, assinam o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Para a avaliação inicial e final houve auxílio financeiro para a alimentação e transporte 

para todos os participantes, como auxílio transporte para o grupo que realizou o treinamento 

sensório-motor supervisionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desenho experimental do estudo 

 

 

Voluntários recrutados (n=474) 

Elegíveis (n=94) Não elegíveis (n=380) 

 Não atenderam aos critérios de inclusão e exclusão: 

- Doenças neurológicas graves (n=20) 

- Doenças osteomusculoesqueléticas graves (n=20) 

- Doenças cardiovasculares graves (n=7) 

- Nefropatia grave (n=11) 

- Retinopatia grave (n=10) 

- Idade < 45 ou > 64 anos (n=228) 

- Tempo diagnóstico DM < 5 anos (n=14) 

- Medicamentos (n=25) 

- Descontrole glicêmico (n=18) 

- IMC > 35 (n=23) 

- MEEM (n=4) 

Randomização (n=80) 

GC (n=27) GTD (n=27) GTS (n=26) 

Avaliação pré-intervenção 
(n=27) 

Não receberam intervenção 

(n=27) 

Avaliação pós-intervenção  
 (n=24) 

Avaliação pré-intervenção 
(n=27) 

Receberam 24 sessões de 

intervenção (n=27) 

Avaliação pós-intervenção  
 (n=25) 

Avaliação pré-intervenção 
(n=26) 

Receberam 24 sessão de 

intervenção (n=26) 

Avaliação pós-intervenção  
 (n=25) 

Intenção de tratar (n=3) Intenção de tratar (n=2) Intenção de tratar (n=1) 

- Não compareceram 

na Avaliação Inicial  

(n=14) 
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4.4 Procedimentos de avaliação 

 Os procedimentos da avaliação foram realizados nos Laboratórios do Prédio da 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da FMRP/USP. Todos os participantes permanecem em 

ambiente fechado com temperatura média de 23 ± 2ºC e umidade média controlada em 50%. 

As avaliações ocorreram em dois momentos: antes e após as 12 semanas de 

treinamento, as quais consistiram inicialmente por um exame laboratorial, seguido por 

anamnese, exame físico e avaliação do equilíbrio postural. Para avaliação do equilíbrio 

postural foi utilizado a avaliação clínica BESTest e a plataforma Neurocom Balance Master 

Sistem® (NeuroCom International Inc, Lawnfield Clackmad, OR, USA). 

 

Exame Laboratorial 

O exame de Hemoglobina Glicada (HbA1c) foi realizado na Unidade de Pesquisa 

Clínica do Hospital das Clínicas da FMRP/USP, nos momentos da avaliação inicial e final. A 

sua realização se justifica pelo melhor controle glicêmico, já que as Diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Diabetes, Diretrizes SBD (2015) tem considerado o nível de HbA1c ≤ 7% como 

meta de bom controle da glicemia. 

 

Anamnese e exame físico 

Foram coletados pelo avaliador os seguintes dados dos voluntários: dados pessoais, 

massa (kg), estatura (m), IMC (kg/m²), doenças pregressas, histórias de quedas e uso de 

medicamentos (APÊNCICE I). 

Para avaliar o nível de atividade física foi utilizado o Questionário Internacional de 

Atividade Física (International Physical Activity Questionnaire – IPAQ), que permite estimar 

o tempo semanal dedicado em atividades físicas, em diferentes contextos do cotidiano (Hallal 

e Victora, 2004). Foi adaptado e validado para a população brasileira, com ICC 0,75 



30 
 

(Matsudo et al., 2001). A versão curta é composta por sete questões abertas e suas 

informações permitem estimar o tempo despendido, por semana, em diferentes dimensões de 

atividade física (caminhadas e esforços físicos de intensidades moderada e vigorosa) e de 

inatividade física (posição sentada) tendo como classificação: Sedentário - nenhuma atividade 

física por pelo menos 10 minutos contínuos em nenhum dia da semana; Insuficientemente 

ativo - atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos em algum dia da semana sem 

atingir o critério para ser classificado como ativo; Ativo - atividades vigorosas ao menos 3 

dias por semana e por pelo menos 20 minutos em cada sessão; atividade moderada ou 

caminhada ao menos 5 dias por semana e ao menos por 30 minutos ou qualquer atividade ao 

menos 5 dias por semana perfazendo no total pelo menos 150 minutos; Muito ativo: 

atividades vigorosas ao menos 5 dias por semana por no mínimo 30 minutos; vigorosas ao 

menos 3 dias por semana, com 20 ou mais minutos por sessão, acrescidas de atividade 

moderada ou caminhada ao menos 5 dias por semana e com ao menos 30 minutos por sessão 

(ANEXO III).  

Foi aplicada a Escala para Diagnóstico da Polineuropatia Distal Diabética (EDPNDD) 

que consiste em seis itens que permitem avaliar os sintomas neurológicos experimentados 

pelo paciente, como: fraqueza muscular, distúrbios sensitivos e sintomas autonômicos. A 

escala possui escore que varia de 0 a 10, em que zero a dois significa ausência de sintomas 

neuropáticos; três a quatro, implica em sintomas neuropáticos leves; cinco a seis, sintomas 

neuropáticos moderados; sete a dez, sintomas graves (ANEXO IV). Esta é uma ferramenta de 

avaliação traduzida para o português e com confiabilidade testada por Moreira et al. (2005). 

Para o teste de glicemia capilar, foi utilizado um glicosímetro digital (Accu-check 

Active®, Roche, Mannheim, Alemanha) e um kit descartável de lancetas e tiras para a análise 

dos níveis de glicose sanguínea. Para a coleta, os voluntários permaneciam sentados, com o 

braço apoiado sobre um suporte na altura de seus ombros. Um dos dedos das mãos foi 
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esterilizado com algodão embebido em álcool 70%, e retirada uma gota de sangue. As 

lancetas e as tiras de análises eram descartadas no lixo hospitalar imediatamente após a coleta. 

Ainda com o voluntário posicionado, também era aferida a pressão arterial sistólica e 

diastólica, usando um esfignomamômetro aneróide e um estetoscópio (BIC®, Itupeva, São 

Paulo, Brasil).  

Foi realizada a palpação dos pulsos das artérias tibial posterior e pediosa, sendo a 

palpação realizada com os dedos indicador e médio do pesquisador (Figura 2), considerando 

pulso ausente quando não palpável, diminuído quando pouco palpável e normal quando 

palpável. A palpação dos pulsos foi realizada com o voluntário em decúbito dorsal. 

                 

Figura 2. Avaliação à palpação dos pulsos das artérias tibial posterior (A) e pediosa (B). 

 

O teste de sensibilidade tátil na região plantar (Figura 3) foi realizado com o 

monofilamento de náilon Semmes-Weinstein 10g (Sorri ®, Bauru, São Paulo, Brasil), cor 

laranja, que avalia a sensibilidade protetora plantar, segundo critério adotado pela American 

Diabetes Association (2003). O teste ocorreu com o voluntário em decúbito dorsal, sendo o 

monofilamento aplicado na área plantar do hálux (falange distal), primeiro, terceiro e quinto 

metatarsos, onde era aplicada força suficiente para curvar o monofilamento por 2 segundos. O 

resultado do teste foi negativo quando o voluntário não sentiu o monofilamento em qualquer 

ponto examinado, a avaliação foi realizada em ambos os pés. Segundo McGill et al. (2001), o 

A B 
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monofilamento de 10g apresenta grau de sensitividade de 88% e 68% de grau de 

especificidade.  

 

Figura 3. Avaliação da sensibilidade tátil dos pés com 

monofilamento de náilon Semmes-Weinstein de 10g. 

 

Para o teste de sensibilidade vibratória foi utilizado um diapasão de frequência de 128 

Hertz (Figura 4). Com o paciente em decúbito dorsal, o diapasão em vibração, era tocado com 

a haste na porção medial da cabeça do primeiro metatarso e maléolo medial, em ambos os 

membros inferiores. O teste foi considerado negativo quando ocorreu diminuição da 

sensibilidade dos pontos tocados, seguindo-se os critérios adotados pelas Diretrizes SBD 

(2015). 

    

Figura 4. Avaliação de sensibilidade vibratória com diapasão (128 Hz). A) porção medial da cabeça 

do primeiro metatarso e B) maléolo medial. 

 

A B 
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Avaliação BESTest 

O BESTest é um instrumento de avaliação clínica do equilíbrio que envolve 36 tarefas, 

distribuídas em seis subitens: 

I. Restrições biomecânicas: Base de apoio, Alinhamento do centro de massa, Força 

de amplitude do tornozelo, Força lateral de quadril/tronco e Sentar no chão e 

levantar (Figura 5); 

          

Figura 5. Avaliação BESTest do item Restrições biomecânicas para os testes:  

A) base de apoio e alinhamento do centro de massa, B) força de amplitude do 

tornozelo e C) sentar no chão e levantar. 

 

II. Limites de Estabilidade: Verticalidade sentado e inclinação lateral, Alcance 

funcional para frente e Alcance funcional lateral (Figura 6); 

          

Figura 6. Avaliação BESTest do item Limites de Estabilidade para os testes:    

A) verticalidade sentado e inclinação lateral, B) alcance funcional para frente e C) 

alcance funcional lateral. 

A B C

A 

A B

A 

C
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III. Transições – Ajustes Posturais Antecipatórios: Sentado para de pé, Ficar na ponta 

dos pés, De pé em uma perna, Tocar degrau alternadamente e De pé levantar o 

braço (Figura 7); 

        

Figura 7. Avaliação BESTest do item Transições – Ajustes Posturais 

Antecipatórios para os testes: A) de pé em uma perna, B) tocar degrau 

alternadamente e C) de pé levantar o braço. 

 

IV. Respostas Posturais Reativas: Resposta no lugar – para frente, Resposta no lugar – 

para trás, correção com passo compensatório para frente, correção com passo 

compensatório para trás e correção com passo compensatório lateral (Figura 8); 

     

Figura 8. Avaliação BESTest do item Respostas Posturais Reativas para os testes:     

A) resposta no lugar – para frente, B) resposta no lugar – para trás e C) correção com 

passo compensatório – lateral. 

 

 

 

A B

A 

C

A 

A B

A 

C
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V. Orientação Sensorial: Integração sensorial para o equilíbrio (CTSIB modificado) 

e Inclinação – olhos fechados (Figura 9); 

                        

Figura 9. Avaliação BESTest do item Orientação 

Sensorial para os testes: A) integração sensorial para 

o equilíbrio (CTSIB modificado) e B) inclinação – 

olhos fechados. 

 

 

VI. Estabilidade da marcha: Marcha – superfície plana, Mudança de velocidade da 

Marcha, Andar com viradas de cabeça – horizontal, Andar e girar sobre o mesmo 

eixo, Passar sobre os obstáculos, “GET UP & GO” cronometrado e “GET UP & 

GO” cronometrado com dupla tarefa (Figura 10). 

       

Figura 10. Avaliação BESTest do item Estabilidade da marcha para os testes:      

A) marcha – superfície plana, B) andar com viradas de cabeça – horizontal e C) 

passar sobre os obstáculos. 

A B

A 

A B

A 
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Cada teste é pontuado em uma escala ordinal de quatro pontos: de zero (pior 

desempenho) a três (melhor desempenho) com escore máximo de 108 pontos (ANEXO V).   

O BESTest possibilita a avaliação simples, de fácil aplicabilidade clínica e baixo 

custo. É considerada a mais abrangente ferramenta de avaliação clínica do equilíbrio, com 

excelente confiabilidade intra e inter examinadores, com ICC 0,91 (Horak et al., 2009). A 

versão utilizada foi traduzida e adaptada ao português por Maia et al. (2013). 

 

Plataforma Neurocom Balance Master Sistem® 

O equilíbrio postural foi avaliado na plataforma Neurocom Balance Master Sistem® 

(NeuroCom International, Lawnfield Clackmad, OR, USA), que utiliza uma plataforma de 

força fixa, de 1,40 x 0,43 metros, que calcula as forças verticais exercidas pelos pés. É 

composta por quatro transdutores e possui frequência de amostragem de 100 Hz. Os 

transdutores possuem sensibilidade de 20 mV/lb, linearidade de 1,9 %, intervalo de saída de  

0 – 5V e capacidade de 150 lbs. O software Data (versão 2.0) que acompanha a plataforma 

NeuroCom® capta e processa automaticamente os dados, disponibilizando-os em planilhas e 

gráficos.  

Foram utilizados na avaliação, quatro testes, os quais simulam as atividades funcionais 

e a posição ortostática, previamente configurados no Kit de Ferramentas de Aquisição de 

Dados do software Data (versão 2.0). Para todos os testes, foram realizadas três repetições, 

sendo utilizada a sua média no processamento dos dados. As configurações dos testes e os 

procedimentos de coleta seguiram as orientações do fabricante. 

I. Modified Clinical Test Of Sensory Interaction On Balance (mCTSIB) - permite avaliar 

o sistema sensorial na posição estática, em superfície firme ou instável (bloco de 

espuma padronizada com dimensões 46 x 46 x 13cm), com olhos abertos ou olhos 

fechados. Neste teste, o voluntário foi posicionado sobre a plataforma, ajustando os 
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calcanhares em marcações fixas na mesma (Figura 11), permanecendo por                 

10 segundos para cada teste. Nas avaliações com olhos abertos, tanto em superfície 

firme como instável, era solicitado ao participante fixar o olhar em um ponto fixo 

colocado a sua frente. A ordem do teste era feita por meio de sorteio. Foi analisada a 

variável: Velocidade de oscilação (º/s).  

   

Figura 11. Teste Modified Clinical Test Of Sensory Interaction On Balance (mCTSIB) em 

superfície firme (A) e superfície instável (B). 

 

II. Limits Of Stability (LOS) - quantifica a distância máxima que o voluntário pode 

intencionalmente deslocar seu centro de gravidade (CG), ou seja, inclinar o corpo em 

uma direção, sem perder o equilíbrio. Na avaliação, o voluntário foi posicionado sobre 

a plataforma, ajustando os calcanhares nas marcações fixas na mesma, porém se 

ajustando para manter o centro de gravidade do corpo centrado sobre a base de 

suporte, conforme indicado pelo programa no visor do computador. Em seguida, era 

solicitado ao voluntário que inclinasse o corpo em forma de bloco, o máximo possível, 

em direção a quatro alvos visualizados no monitor sem retirar os pés da plataforma 

(Figura 12). Era realizado um alvo por vez, onde o voluntário movia o corpo com 

maior rapidez e precisão possível para o próximo alvo localizado no perímetro do 

limite de estabilidade (100% dos limites teóricos de estabilidade), tentando manter o 

mais próximo possível do alvo. O participante tinha até 8 segundos para completar 

cada deslocamento. Foi repetido uma vez o ciclo de quatro alvos, que foram 

A B 
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sequenciados por sorteio. As variáveis analisadas foram: velocidade do movimento 

(/s), distância ao ponto alvo (%) e controle direcional (%), nas condições, 

deslocamento anterior, deslocamento lateral direito, deslocamento posterior e 

deslocamento lateral esquerdo.  

 

Figura 12. Teste Limits Of Stability até o alvo na 

condição deslocamento anterior. 

 

III. Walk Across (WA) - quantifica características da marcha, como o paciente anda ao 

longo do comprimento da plataforma de força (Figura 13). Neste teste, o voluntário se 

posicionava a uma distância de 1 metro da plataforma, assim que era dado o comando, 

o indivíduo caminha passando pela plataforma, sendo sorteado o membro inferior que 

iniciava o teste. Foram analisadas as variáveis: largura do passo (cm), comprimento do 

passo (cm), velocidade (cm/s). 
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Figura 13. Teste Walk Across, marcha ao longo do comprimento da plataforma de força. 

 

IV. Tandem Walk (TW) - quantifica as características da marcha. O voluntário foi 

posicionado com o pé direito sobre o início da linha central demarcada ao longo da 

plataforma, e o pé esquerdo fora. Assim que dado o comando, o voluntário caminhava 

o mais rápido possível sobre a plataforma encostando o calcanhar de um pé no hálux 

do outro, até o fim da plataforma (Figura 14). As variáveis analisadas foram: largura 

do passo (cm), velocidade (cm/s) e oscilação final (/s).  

   

Figura 14. Teste Tandem Walk, marcha sobrepondo um pé à frente do outro ao longo do 

comprimento da plataforma de força. 

 

A sequência da avaliação foi randomizada por sorteio, utilizando 5 envelopes. 

Envelope 1 com os 4 tipos de teste, envelope 2 com “olhos abertos” e “olhos fechados”, 

envelope 3 com “superfície firme” e “superfície instável”, envelope 4 com números de 1 a 4 

referente aos alvos, e envelope 5 com “membro inferior direito” e “membro inferior 

esquerdo”. Os envelopes 2 e 3 são referentes ao teste mCTSIB, o envelope 4 para o teste 
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Limits of Stability (LOS) e o envelope 5 para o teste Walk Across (WA). 

Loughran et al. (2005) avaliaram a confiabilidade dos testes utilizados, os quais 

indicaram boas confiabilidades intra e inter examinadores, com ICC 0,53 a 0,81. 

 

4.5 Intervenção 

Inicialmente, os participantes dos três grupos foram instruídos a seguir as orientações 

da OMS e da OPAS/OMS (Organização Pan Americana de Saúde/Organização Mundial da 

Saúde), as quais ressaltam que o comportamento da pessoa com diabetes em relação à saúde é 

fundamental para evitar as complicações da doença, bem como o pé diabético, reforçando os 

cuidados adequados com os pés, como a inspeção diária, uso de sapato adequado, hidratação 

dos pés e exercícios específicos para melhorar a circulação e manter a amplitude das 

articulações do tornozelo e dedos. Foi entregue para todos os voluntários uma cartilha 

(APÊNDICE II) contendo orientações educacionais básicas para cuidados dos pés de acordo 

com Ministério da Saúde (2006). Os voluntários submetidos aos treinamentos que obtiveram 

3 faltas consecutivas ou 30% de faltas do total das 24 sessões foram excluídos, no entanto, foi 

realizada a análise estatística de intenção de tratar. 

 

Grupo treinamento domiciliar (GTD) 

Inicialmente, o pesquisador responsável pela intervenção, realizava uma aula 

demonstrativa para a familiarização do voluntário com os exercícios do protocolo de 

treinamento, sendo eles orientados a realizarem um treinamento domiciliar, sem a supervisão 

do pesquisador, com duração de 45 minutos, 2 vezes por semana, composto por aquecimento 

inicial (5 minutos), treinamento em 5 estações, com tempo de permanência de 7 minutos em 

cada estação (35 minutos) e relaxamento (5 minutos) conforme Tabela 1. O protocolo de 
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treinamento sensório-motor foi baseado em Santos et al. (2008), sendo realizado pelo período 

de 12 semanas. 

A orientação dos voluntários era realizada pelo mesmo fisioterapeuta que aplicou o 

treinamento sensório-motor do grupo intervenção, o qual fazia uma demonstração das etapas 

do protocolo que era realizado em domicílio. Foi entregue uma cartilha mostrando as etapas 

do treinamento sensório-motor e um diário de anotações para acompanhamento da execução 

das atividades. Foi disponibilizado um kit com todos os materiais utilizados para realização 

do protocolo de exercícios. 

As orientações, demonstrações dos exercícios e o controle glicêmico semanal foram 

realizados no Ambulatório de Fisioterapia do Centro de Saúde Escola (CSE) da FMRP/USP, 

pelo pesquisador responsável. 

 

Tabela 1. Descrição das etapas e tempo de execução do treinamento domiciliar e supervisionado. 

Etapas Descrição Tempo 

Aquecimento 

(preparar o corpo 

para os exercícios) 

Posição deitada - Alongamentos das pernas. 

Posição em pé - Andar em velocidade moderada. 
5 minutos 

Primeiro exercício  
Posição em pé - “Andar sem sair do lugar” sobre uma manta de 

algodão na caixa de papelão. 
7 minutos 

Segundo exercício 
Posição em pé - Deslizar os pés alternadamente, como se estivessem 

“limpando os pés” sobre um tapete. 
7 minutos 

Terceiro exercício 
Posição sentada - Movimentar um pano sob o pé com os movimentos 

de dobrar os dedos. 
7 minutos 

Quarto exercício 
Posição em pé - “Andar sem sair do lugar” sobre o colchonete com 

espessura de 2cm. 
7 minutos 

Quinto exercício 

 

Posição em pé - Deslocamentos para frente e para trás, para os lados e 

movimentos circulares do quadril. 
7 minutos 

Relaxamento 
Posição deitada - Relaxamento por meio de movimentos lentos com 

os pés e treinamento respiratório (inspiração e expiração profunda). 
5 minutos 
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Grupo treinamento supervisionado (GTS) 

Os voluntários foram submetidos à intervenção que segue o mesmo protocolo aplicado 

para o GTD (Tabela 1), onde foi realizada em grupo com a supervisão de um fisioterapeuta 

duas vezes por semana, durante 45 minutos, pelo período de 12 semanas (Figura 15). 

As orientações, o controle glicêmico semanal e o protocolo de treinamento sensório-

motor foram realizados no Ambulatório de Fisioterapia do Centro de Saúde Escola (CSE) da 

FMRP/USP com supervisão do pesquisador responsável. 

   

          
Figura 15. Intervenção realizada no Grupo Treinamento Supervisionado. A) Exercícios 

de estímulos multissensoriais da superfície plantar, B) alongamento de isquiotibiais,      

C) decomposição da marcha e D) alongamento de tronco. 

 

A B

 

C

 

D
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Grupo controle (GC) 

 Os integrantes do grupo controle receberam a cartilha com orientações educacionais 

básicas para cuidados dos pés de acordo com Ministério da Saúde (2006) e as orientações da 

OMS e OPAS/OMS. O acompanhamento foi realizado no Ambulatório de Fisioterapia do 

Centro de Saúde Escola (CSE) da FMRP/USP. Os voluntários deste grupo não foram 

submetidos a qualquer forma de treinamento, sendo avaliados nos mesmos momentos dos 

demais grupos. Após o término da participação, o voluntário foi convidado a participar do 

treinamento sensório-motor. 

 

4.6 Análise estatística 

A análise estatística foi conduzida com base na análise de intenção de tratar, sendo 

empregada em seis voluntários (três do GC, dois do GTD e um do GTS). Dessa forma, os 

voluntários foram analisados nos grupos em que foram aleatoriamente alocados. O teste 

Shapiro-Wilk foi realizado para verificar a distruibuição dos dados, por meio do software 

SPSS, versão 17.0 (Chicago, IL, EUA). Todas as variáveis apresentaram distribuição não 

normal e foi empregado o teste Wilcoxon (signed-rank test) para as comparações intragrupos 

(pré e pós-intervenção) e o teste Kruskal-Wallis e post hoc Dunn para as comparações     

inter-grupos. Para está análise, considerou-se o nível de significância de 5% e o 

processamento dos dados foi realizado por meio do BioEstat, versão 5.3 (Belém, PA, Brasil). 

Foi utilizado o método correção de Bonferroni para neutralizar problemas de múltiplas 

comparações,  obtendo α=0,0083, pelo cálculo onde foi dividido α 0,05 (nível de significância 

considerado no estudo) por 6 comparações (GC-GTD, GC-GTS, GTD-GTS, GC pré-

intervenção-GC pós-intervenção, GTD pré-intervenção-GTD pós-intervenção, GTS           

pré-intervenção-GTS pós-intervenção). 
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5. RESULTADOS 

A adesão às sessões de intervenção fisioterapêutica proposta no presente estudo foi 

alta, com média de 21,19 sessões (desvio padrão [DP]=6,05) para o GT-D e média de 21,42 

sessões (DP=5,12) para o GT-S, sendo que o GC não participou da intervenção. Foi realizada 

a intenção de tratar para 6 voluntários, na qual participaram da avaliação inicial                 

(pré-intervenção), porém não compareceram para a avaliação final (pós-intervenção).  

As características demográficas e clínicas dos voluntários do estudo estão descritas nas 

Tabelas 2 e 3. Observa-se a média de idade de 56,18 anos (DP=5,91), tempo médio de 

diagnóstico de diabetes tipo 2 de 11,15 anos (DP=6,22) e predominância do sexo feminino 

(61,25%). O IPAQ mostrou que a maioria dos voluntários (65%) eram fisicamente ativos, e 

somente 8,7% relataram histórico de quedas nos últimos 6 meses, sendo considerada uma 

amostra de diabéticos não caidores.  

Também apresentaram sensibilidade tátil e sensibilidade vibratória (Tabela 3) 

preservadas de acordo com os critérios da American Diabetes Association (2003), onde 

apenas 16,25% dos voluntários apresentaram perda de sensibilidade em um ou mais pontos 

testados na avaliação da sensibilidade tátil com o monofilamento de 10g. Somente 3,7% da 

amostra apresentaram menor sensibilidade vibratória e 20% apresentaram menor pulsação dos 

pulsos das artérias tibial posterior e pediosa. Os voluntários possuíam cognição normal 

avaliada pelo Mini-Exame do Estado Mental, com escore médio de 28,17 pontos (DP=1,71) e 

escolaridade média de 8,09 anos (DP=3,77). Além disso, os grupos foram considerados 

homogêneos, não apresentaram diferenças nos resultados da avaliação inicial, fato obtido em 

função da randomização e alocação oculta. 
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Tabela 2. Características demográficas e clínicas dos voluntários, de acordo com os grupos de 

alocação. 

Características GC (n=27) GT-D (n=27) 

 

GT-S (n=26) 

 

Sexo (feminino)ª 17 (62,96%) 18 (66,67%) 14 (53,85%) 

Dominância (destro)a 26 (96,30%) 26 (96,30%) 25 (96,15%) 

IPAQ - Atividade Física (muito ativo ou ativo)a 18 (66,67%) 14 (51,85%) 20 (76,92%) 

Histórico de Queda (últimos 6 meses)a 2 (7,41%) 3 (11,11%) 2 (7,69%) 

Frequência no tratamento (sessões)b - 21,19 (6,05) 21,42 (5,12) 

Escolaridade (anos)b 8,22 (3,75) 7,94 (3,95) 8,12 (3,74) 

Tempo Diagnóstico (anos)b 10,78 (5,65) 10,52 (5,54) 12,19 (7,44) 

Idade (anos)b 55,78 (5,49) 55,89 (6,21) 56,89 (6,19) 

Estatura (m)b 1,62 (0,09) 1,63 (0,09) 1,65 (0,10) 

Massa (kg)b 80,46 (14,66) 80,49 (14,46) 81,15 (13,70) 

Índice de massa corporal (kg/m²)b 30,49 (3,69) 30,03 (4,06) 29,89 (3,59) 

Pressão arterial sistólica (mmHg)b 135,19 (18,89) 133,70 (21,33) 134,62 (18,81) 

Pressão arterial diastólica (mmHg)b 84,07 (9,31) 84,82 (12,82) 84,23 (12,70) 

Glicemia capilar (mg/dL)b 188,44 (75,26) 175,70 (50,65) 203,15 (64,84) 

Hemoglobina glicada (HbA1c) (%)b 8,21 (1,91) 8,51 (1,80) 7,92 (1,54) 

GC: Grupo Controle GT-D: Grupo Treinamento Domiciliar; GT-S: Grupo Treinamento Supervisionado; avalores 

apresentados em números absolutos (porcentagem); bvalores apresentados em média (desvio padrão). 

 

Tabela 3. Características clínicas dos voluntários nos testes de sensibilidade tátil e vibratória dos pés, 

bem como palpação das artérias tibial e pediosa, de acordo com os grupos de alocação. 

Características GC (n=27) 

 

GT-D (n=27) 

 

GT-S (n=26) 

Sensibilidade Tátil (nº pontos ausentes)    

     Pé Direto 5 (18,51%) 5 (18,51%) 3 (11,54%) 

     Pé Esquerdo 4 (14,81%) 6 (22,22%) 2 (7,69%) 

Sensibilidade Vibratória (pontos ausentes)    

     Maléolo Medial Direito 1 (3,70%) 1 (3,70%) 0 (00%) 

     Maléolo Medial Esquerdo 1(3,70%) 1 (3,70%) 0 (00%) 

     Primeiro Metatarso Direito 1 (3,70%) 2 (7,41%) 0 (00%) 

     Primeiro Metatarso Esquerdo 1 (3,70%) 2 (7,41%) 0 (00%) 

Pulso Arterial Diminuído (palpação)    

     Pulso Tibial Direto 3 (11,11%) 5 (18,52%) 3 (11,54%) 

     Pulso Tibial Esquerdo 4 (10,80%) 4 (10,80%) 3 (11,54%) 

     Pulso Pedioso Direito 3 (11,11%) 5 (18,52%) 5 (19,23%) 

GC: Grupo Controle GT-D: Grupo Treinamento Domiciliar; GT-S: Grupo Treinamento Supervisionado; Valores 

apresentados em números absolutos (porcentagem), referentes ao número de indivíduos avaliados. 
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Na Tabela 4, estão os valores do escore da Escala para Diagnóstico da Polineuropatia 

Distal Diabética (EDPDD), que permite avaliar sintomas neurológicos como: fraqueza 

muscular, distúrbios sensitivos e sintomas autonômicos. Houve redução na pontuação do 

escore, passando da classificação “sintomas graves” para “sem sintomas” em relação ao 

tempo pré e pós-intervenção nos grupos GT-D e GT-S, sendo que o GC não apresentou 

diferença. Para a comparação entre os grupos, não foi apresentada diferença. 

Tabela 4. Comparações das variáveis do escore da Escala para Diagnóstico da Polineuropatia Distal 

Diabética – EDPDD, considerando a intervenção fisioterapêutica. 

Grupos 
EDPDD (escore) 

Pré-intervenção Pós-intervenção 

GC (n = 27) 

GT-D (n= 27) 

GT-S (n= 26) 

5,00 (0,00; 8,00) 

7,00 (0,00; 8,00) 

5,00 (0,50; 7,00) 

3,00 (0,00; 7,50) 

0,00 (0,00; 6,50)* 

0,00 (0,00; 5,75)* 

Escore EDPDD (pontos): Sem sintomas (0-2), Sintomas Leves (3-4), Sintomas Moderados (5-6) e Sintomas 

Graves (7-9); Valores apresentados em mediana (primeiro quartil; terceiro quartil). GC: Grupo Controle; GT-D: 

Grupo Treinamento Domiciliar; GT-S: Grupo Treinamento Supervisionado; *Diferença significativa entre os 

tempos (teste Wilcoxon, p<0,05) em relação ao respectivo pré. Não apresentou diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (teste de Kruskal-Wallis, p>0,05); Correção de Bonferroni, p<0,0083. 

 

A Tabela 5 evidencia a análise das variáveis do escore do instrumento de avaliação 

clínica BESTest, utilizado para avaliar o equilíbrio. Não foram apresentadas diferenças inter e 

intragrupos. 
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Tabela 5. Comparação das variáveis do teste dos sistemas de avaliação do equilíbrio - BESTest ao 

longo do tempo (pré e pós-intervenção) e entre os grupos, de acordo com a intervenção 

fisioterapêutica. 

Subsistemas do 

BESTest (%) 

 

Grupo 

 

Pré-intervenção Pós-intervenção 

I. Restrições Biomecânicas 

GC 86,67 (76,67; 93,33) 93,33 (76,67; 96,67) 

GT-D 86,67 (66,69; 93,33) 86,66 (70,00; 96,67) 

GT-S 86,67 (74,98; 93,33) 86,67 (80,00; 93,33) 

II. Limites de Estabilidade 

GC 85,70 (76,19; 90,48) 85,71 (76,19; 88,10) 

GT-D 85,70 (73,81; 90,48) 85,70 (76,19; 85,71) 

GT-S 85,70 (76,19; 89,29) 85,71 (77,39; 90,48) 

III. Transições-Ajustes Posturais 

Antecipatórios 

GC 94,44 (83,33; 100,00) 94,44 (88,89; 100,00) 

GT-D 94,44 (86,11; 100,00) 94,44 (88,88; 100,00) 

GT-S 94,40 (88,88; 100,00) 100,00 (88,88; 100,00) 

IV. Respostas Posturais Reativas 

GC 77,78 (72,20; 86,11) 77,78 (63,89; 88,89) 

GT-D 77,78 (66,69; 83,33) 77,78 (69,44; 86,11) 

GT-S 77,79 (61,10; 88,89) 86,11 (77,77; 88,89) 

V. Orientação Sensorial 

GC 93,33 (86,67; 100,00) 100,00 (93,33; 100,00) 

GT-D 93,33(93,30; 93,33) 93,33 (86,67; 100,00) 

GT-S 96,67 (93,30; 100,00) 93,33 (93,33; 100,00) 

VI. Estabilidade da Marcha 

GC 85,71 (80,95; 88,10) 85,71 (78,58; 90,48) 

GT-D 85,70 (71,43; 90,48) 85,71 (78,58; 90,48) 

GT-S 80,95 (76,19; 89,29) 85,71 (76,20; 90,48) 

TOTAL 

GC 85,20 (78,69; 90,74) 90,74 (81,48; 92,60) 

GT-D 85,20 (76,43; 91,19) 85,19 (77,78; 90,25) 

GT-S 84,26 (78,24; 91,67) 88,42 (82,64; 91,43) 

GC (n=27): Grupo Controle; GT-D (n=27): Grupo Treinamento Domiciliar; GT-S (n=26): Grupo Treinamento 

Supervisionado; Valores apresentados em mediana (primeiro quartil; terceiro quartil). Não apresentou diferença 

significativa após correção de Bonferroni (p<0,0083), entre os tempos (teste Wilcoxon, p<0,05) em relação ao 

respectivo pré. Não apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos (teste Kruskal-Wallis, 

p>0,05). 

 

As Tabelas 6, 7, 8 e 9 são referentes aos quatro testes da Plataforma Neurocom 

Balance Master Sistem®, onde não foram apresentadas diferenças inter e intragrupos em 

nenhuma das variáveis analisadas. 
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Tabela 6. Variáveis do teste Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB) ao 

longo do tempo (pré e pós-intervenção), entre os grupos, de acordo com a intervenção fisioterapêutica. 

Modified CTSIB 

Velocidade de Oscilação  

(/s) / 10 s 

Grupo Pré-intervenção Pós-intervenção 

 

Superfície Firme Olhos Abertos 

 

 

Superfície Firme Olhos Fechados 

 

 

Superfície Instável Olhos Abertos 

 

 

Superfície Instável Olhos Fechados 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

0,33 (0,30; 0,50) 

0,33 (0,27; 0,42) 

0,37 (0,27; 0,43) 

0,43 (0,32; 0,60) 

0,40 (0,33; 0,54) 

0,43 (0,37; 0,62) 

0,83 (0,67; 1,09) 

0,73 (0,64; 0,97) 

0,75 (0,64; 0,10) 

1,63 (1,44; 2,02) 

1,63 (1,43; 2,02) 

1,72 (1,29; 2,12) 

0,37 (0,30; 0,43) 

0,33 (0,23; 0,43) 

0,35 (0,28; 0,40) 

0,43 (0,39; 0,65) 

0,40 (0,33; 0,55) 

0,40 (0,31; 0,53) 

0,87 (0,72; 0,93) 

0,77 (0,64; 0,99) 

0,72 (0,67; 0,83) 

1,67 (1,39; 2,18) 

1,57 (1,37; 1,87) 

1,64 (1,25; 1,88) 

GC (n=27): Grupo Controle; GT-D (n=27): Grupo Treinamento Domiciliar; GT-S (n=26): Grupo Treinamento 

Supervisionado; Valores apresentados em mediana (primeiro quartil; terceiro quartil). Não apresentou diferença 

significativa após correção de Bonferroni (p<0,0083), entre os tempos (teste Wilcoxon, p<0,05) em relação ao 

respectivo pré. Não apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos (teste Kruskal-Wallis, 

p>0,05). 
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Tabela 7. Comparação das variáveis do teste Limits of Stability ao longo do tempo (pré e pós-

intervenção) e entre os grupos, de acordo com a intervenção fisioterapêutica.  

Limits of Stability Grupo Pré-intervenção Pós-intervenção 

Velocidade do Movimento (º/s) 

 

 

Deslocamento Anterior 

 

 

Deslocamento Lateral Direita 

 

 

Deslocamento Posterior 

 

 

Deslocamento Lateral Esquerda 

 

Distância ao Ponto Alvo (%) 

 

Deslocamento Anterior 

 

 

Deslocamento Lateral Direita 

 

 

Deslocamento Posterior 

 

 

Deslocamento Lateral Esquerda 

 

Controle Direcional (%) 

 

Deslocamento Anterior 

 

 

Deslocamento Lateral Direita 

 

 

Deslocamento Posterior 

 

 

Deslocamento Lateral Esquerda 

 

 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

 

 

3,30 (2,20; 4,60) 

3,80 (2,55; 4,44) 

3,70 (2,75; 4,78) 

4,30 (3,60; 5,20) 

4,20 (2,35; 5,20) 

3,90 (2,73; 5,35) 

2,60 (1,80; 3,15) 

2,45 (1,53; 2,98) 

2,20 (1,33; 3,55) 

4,30 (3,20; 4,90) 

4,40(3,30; 5,85) 

3,80 (2,80; 4,30) 

A 

59,00 (49,00; 70,50) 

60,00 (47,00; 65,50) 

49,50 (41,25; 65,50) 

79,00 (69,00; 86,00) 

70,00 (65,50; 83,50) 

76,50 (62,00; 87,00) 

46,00 (39,00; 54,50) 

36,00 (30,00; 42,75) 

41,50 (32,25; 53,50) 

73,00 (67,00; 84,50) 

66,00 (55,00; 80,50) 

73,00 (62,00; 78,00) 

b 

84,00 (76,00; 87,00) 

86,00 (73,00; 91,00) 

79,00 (73,25; 84,75) 

83,00 (80,50; 87,00) 

86,00 (76,00; 88,00) 

82,00 (79,00; 86,75) 

63,00 (40,50; 68,50) 

70,50 (32,75; 79,25) 

56,00 (30,00; 68,75) 

83,00 (80,50; 88,00) 

75,00 (70,00; 86,00) 

83,00 (77,00; 87,00) 

 

 

3,30 (2,70; 4,75) 

3,50 (2,70; 4,60) 

3,10 (2,33; 4,15) 

5,30 (3,55; 6,00) 

4,00 (2,80; 4,88) 

4,00 (2,80; 5,90) 

2,50 (1,90; 3,40) 

2,25 (1,63; 3,10) 

1,90 (1,53; 3,15) 

4,10 (3,00; 5,00) 

4,50 (3,40; 5,65) 

4,10 (3,30; 6,00) 

A 

59,00 (47,50; 71,00) 

60,00 (40,50; 74,00) 

59,50 (54,25; 66,00) 

76,00 (68,00; 87,00) 

76,50 (68,25; 92,00) 

80,00 (69,25; 83,00) 

42,00 (34,50; 48,00) 

38,50 (33,25; 45,75) 

42,50 (30,25; 55,75) 

72,00 (61,25; 79,00) 

69,00 (63,00; 80,50) 

68,00 (58,00; 73,00) 

b 

77,00 (69,50; 87,00) 

89,00 (81,50; 91,50) 

83,50 (75,25; 89,00) 

85,00 (80,50; 89,00) 

85,00 (79,25; 90,00) 

86,00 (80,25; 91,00) 

52,00 (20,50; 72,50) 

70,00 (50,50; 82,00) 

69,00 (58,50; 74,75) 

87,00 (81,00; 90,00) 

84,00 (80,00; 89,00) 

80,00 (75,00; 85,00) 

GC (n=27): Grupo Controle; GT-D (n=27): Grupo Treinamento Domiciliar; GT-S (n=26): Grupo Treinamento 

Supervisionado; Valores apresentados em mediana (primeiro quartil; terceiro quartil). Não apresentou diferença 

significativa após correção de Bonferroni (p<0,0083), entre os tempos (teste Wilcoxon, p<0,05) em relação ao 

respectivo pré, e entre os grupos, em relação ao grupo controle (teste Kruskal-Wallis e post-hoc Dunn, p<0,05). 
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Tabela 8. Comparação das variáveis do teste Walk Across ao longo do tempo (pré e pós-intervenção) e 

entre os grupos, de acordo com a intervenção fisioterapêutica.  

Walk Across Grupo Pré-intervenção Pós-intervenção 

 

Largura do Passo (cm) 

 

 

Comprimento do Passo (cm) 

 

 

Velocidade (cm/s) 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

17,53 (14,89; 20,57) 

15,80 (13,15; 18,29) 

17,59 (15,49; 19,43) 

51,33 (45,24; 57,00) 

52,60 (43,27; 55,74) 

52,75 (45,70; 60,07) 

64,07 (56,42; 70,07) 

64,60 (54,20; 68,67) 

61,83 (54,25; 65,82) 

18,67 (14,49; 19,74) 

17,17 (14,87; 18,44) 

16,64 (14,60; 18,20) 

49,27 (43,73; 57,00) 

52,40 (47,19; 56,39) 

47,52 (42,93; 58,12) 

62,73 (54,09; 65,60) 

61,53 (58,85; 70,52) 

56,77 (50,79; 64,46) 

GC (n=27): Grupo Controle; GT-D (n=27): Grupo Treinamento Domiciliar; GT-S (n=26): Grupo Treinamento 

Supervisionado; Valores apresentados em mediana (primeiro quartil; terceiro quartil). Não apresentou diferença 

significativa entre os tempos (teste Wilcoxon, p>0,05) e entre os grupos (teste Kruskal-Wallis, p>0,05). 
 

Tabela 9. Comparação das variáveis do teste Tandem Walk ao longo do tempo (pré e pós-intervenção) 

e entre os grupos, de acordo com a intervenção fisioterapêutica.  

Tandem Walk Grupo Pré-intervenção Pós-intervenção 

 

Largura do Passo (cm) 

 

 

Velocidade do Passo (cm/s) 

 

 

Oscilação Final (graus/s) 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

GC 

GT-D 

GT-S 

7,70 (7,22; 8,17) 

7,10 (6,57; 8,52) 

7,45 (6,88; 8,41) 

16,03 (13,64; 20,39) 

16,67 (12,95; 22,09) 

18,14 (14,55; 20,72) 

6,00 (4,79; 6,55) 

6,20 (5,08; 7,07) 

6,05 (4,30; 7,04) 

7,23 (6,34; 7,69) 

7,53 (6,67; 8,30) 

7,70 (6,88; 9,07) 

18,10 (13,87; 20,70) 

18,67 (14,72; 24,23) 

19,45 (15,63; 23,18) 

6,00 (4,64; 6,94) 

5,60 (4,90; 6,34) 

5,89 (5,08; 6,47) 

GC (n=27): Grupo Controle; GT-D (n=27): Grupo Treinamento Domiciliar; GT-S (n=26): Grupo Treinamento 

Supervisionado; Valores apresentados em mediana (primeiro quartil; terceiro quartil). Não apresentou diferença 

significativa após correção de Bonferroni (p<0,0083), entre os tempos (teste Wilcoxon, p<0,05) em relação ao 

respectivo pré. Não apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos (teste Kruskal-Wallis, 

p>0,05). 
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6. DISCUSSÃO 

Como o treinamento sensório-motor pode alterar as respostas neuromusculares, 

esperava-se que a intervenção proposta melhorasse o equilíbrio postural de pacientes 

diabéticos tipo 2, gerando resultados mais satisfatórios nos grupos de treinamento 

supervisionado e domiciliar, comparado ao grupo controle. Porém, quando realizadas as 

análises inter e intragrupos, não foi apresentada melhora do equilíbrio postural, por meio da 

avaliação clínica BESTest, e pelos testes realizados na plataforma de força Neurocom Balance 

Master Sistem®, após treinamento sensório-motor. Entretanto, o treinamento gerou melhora 

dos sinais e sintomas de polineuropatia diabética relatados pelos voluntários, pela escala para 

diagnóstico de polineuropatia distal diabética (EDPNDD). 

A polineuropatia diabética simétrica distal é a forma de neuropatia mais comum nos 

pacientes diabéticos (Gagliardi, 2003), afetando bilateralmente os nervos mais longos dos 

segmentos distais (Gerard, 2007), que ao longo prazo, leva a perda somatosensorial dos pés 

(Simmons et al., 1997). A perda de sensibilidade é considerada um dos principais fatores para 

o comprometimento do controle motor, levando ao déficit de equilíbrio, alterações na postura 

e na marcha (Menz et al., 2004). 

Avaliação da sensibilidade tátil e vibratória são ferramentas importantes para 

classificação com relação à presença ou não de neuropatia diabética, segundo as Diretrizes da 

SBD (2015). Quando analisados os resultados obtidos em ambos os testes, realizados nas 

avaliações iniciais (pré-intervenção) do presente estudo, os voluntários apresentaram 

sensibilidade plantar preservada, resultado comum para todos os grupos. Assim, os pacientes 

não apresentavam características clínicas de neuropatia periférica.  

Sobre o escore da EDPNDD, ferramenta utilizada para avaliar os sinais e sintomas 

neurológicos experimentados pelo paciente, em relação a avaliação pré e pós-intervenção, 

houve redução no número de voluntários com classificação de sintomas graves e aumento no 
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número de voluntários sem sintomas neurológicos para polineuropatia diabética. Esses 

resultados ocorreram somente no pré e pós-intervenção dos grupos GT-D e GT-S, mostrando 

que os sinais e sintomas experimentados pelo paciente melhoraram após a intervenção com o 

treinamento sensório-motor.  

Outro ponto que merece destaque refere-se aos diferentes resultados obtidos nos testes 

de sensibilidade tátil e vibratória em relação ao EDPNDD, realizados na avaliação pré-

intervenção. Nesse contexto, por mais que os pacientes apresentaram a sensibilidade 

preservada nos testes com monofilamento e diapazão, eles relataram apresentar os sinais e 

sintomas de polineuropatia, sendo em grande parte, graves, descritos na escala. Assim, por 

mais que a sensibilidade esteja preservada, os pacientes relataram a presença de sinais e 

sintomas de polineuropatia diabética. 

Segundo Diretrizes SBD (2015), em alguns casos, sinais de perda de sensibilidade 

podem não estar presentes. Moreira et al. (2005) sugerem que podem existir sinais e sintomas 

de comprometimento descritos na EDPDD dos pacientes sem necessariamente constituir 

polineuropatia distal diabética (PNDD), e ainda, podem existir pacientes sem PNDD que 

apresentam algum tipo de dor ou desconforto nos membros inferiores. Desta forma, a 

EDPNDD deve ser usada como complemento e não como substituição da avaliação da 

sensibilidade com o monofilamento, sendo este, considerado o instrumento mais importante 

na avaliação do paciente com suspeita de PNDD (SBD et al., 1999; Singh et al., 2005).  

O controle postural, responsável pela manutenção do equilíbrio do corpo, é a interação 

dos sistemas sensorial e motor, onde o sistema sensorial é responsável pela percepção 

corporal em relação ao ambiente e, o sistema motor pela atividade muscular adequada durante 

os movimentos (Duarte e Freitas, 2010). Desta forma, Simmons et al. (1997) mostraram que 

pacientes diabéticos com déficit sensorial cutâneo têm importante perda de equilíbrio. 

A progressão dos sintomas clínicos do diabetes afeta totalmente o sistema sensório-
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motor, acarretando perda de força muscular, danos teciduais, alteração na estrutura dos pés, 

interferindo na marcha e consequentemente no controle do equilíbrio (Gregg et al., 2004; 

Leinninger et al., 2004). No estudo de Lim et al. (2014), foi possível observar que o controle 

do equilíbrio em pacientes diabéticos pode ser comprometido, independentemente da presença 

ou não de neuropatia periférica diabética. Assim, no presente estudo foi realizada avaliação 

clínica do equilíbrio postural pelo teste BESTeste, que permite avaliar de forma independente 

e específica os sistemas do controle postural, já que cada sistema é controlado por 

mecanismos fisiológicos particulares (Horak et al., 2009).  

Nas análises ao longo do tempo (pré e pós-intervenção) e entre os grupos, não 

apresentaram melhora do desempenho nos testes dos itens Restrições Biomecânica, Limites 

de Estabilidade, Transições – Ajustes posturais antecipatórios, Respostas Posturais Reativas, 

Orientação Sensorial e Estabilidade da Marcha da avaliação clínica BESTest, observando que 

o treinamento sensório-motor não teve efeito positivo.  

O mecanismo sensório-motor do complexo tornozelo-pé é de extrema importância 

para o bom desempenho nos itens analisados. Martinelli et al. (2012) observaram que 

pacientes neuropatas apresentavam menor força muscular de dorsiflexores e flexores plantares 

de tornozelo, contribuindo para a marcha mais lenta devido ao menor comprimento do passo, 

ressaltando a importância da reabilitação e manter a funcionalidade do complexo tornozelo-pé 

para o melhor desempenho do equilíbrio na marcha. Da mesma forma, Camargo et al. (2015) 

mostraram que as alterações sensório-motoras limitam o desempenho na mobilidade funcional 

e reduzindo a velocidade do passo, estando diretamente relacionada à fraqueza muscular de 

tornozelo e déficit de equilíbrio, resultantes de complicações do diabetes. Neste mesmo 

estudo, se aponta a importância da intervenção de fortalecimento e treinamento de equilíbrio 

para melhor desempenho da caminhada. 
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 Um estudo randomizado controlado realizado por Allet et al. (2010) teve como 

objetivo avaliar a marcha e equilíbrio em pacientes diabéticos após um programa de 

treinamento específico, na qual observaram aumento da velocidade da marcha, equilíbrio, 

força muscular e mobilidade articular. Em estudo anterior, Allet et al. (2009) mostraram que 

deficiências da marcha também são observadas em pacientes sem neuropatia diabética.  

 Na avaliação da posturografia estática, dinâmica e durante a marcha, realizada pela 

plataforma de força Neurocom Balance Master System®, também não foram obtidos 

resultados ao longo do tempo (pré e pós-intervenção) e entre os grupos, nos diferentes testes 

(mCTSIB, LOS, WA e TW).  

Santos et al. (2008) encontram redução na oscilação antero-posterior na avaliação da 

postura ereta de mulheres diabéticas após treinamento proprioceptivo, justificado pelo 

aumento de estímulos sensoriais na superfície plantar. Somado a isso, respostas 

neuromusculares são necessárias para garantir a postura ereta e com o centro de gravidade do 

corpo mantido dentro da base de suporte, permitindo estabilidade na movimentação do corpo 

(Zatsiorsky, 2002; Winter, 2005). Nardone et al. (2005) ressalta a importância da 

propriocepção na estabilização postural em pé e durante perturbações, encontrando 

diminuição do equilíbrio com olhos fechados em pacientes com polineuropatia diabética.  

Song et al. (2011) não mostraram diferenças entre os grupos (tratados e não tratados) 

na oscilação médio-lateral e antero-posterior nas condições olhos abertos e olhos fechados no 

teste de equilíbrio estático, realizadas em uma plataforma força após treinamento de equilíbrio 

e propriocepção em diabéticos com neuropatia. Resultado que se assemelha com os do 

presente estudo, que não apresentou diferenças. 

A outra variável analisada, o limite de estabilidade, que trata do quanto o indivíduo 

consegue se manter estável se movimentando dentro da base de apoio (Duarte e Freitas, 2010) 

não apresentou resultados positivos após a intervenção proposta do presente estudo. Lin et al. 
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(2010) mostraram que a redução na capacidade de deslocar o corpo anteriormente sem perder 

o equilíbrio está relacionada ao maior comprometimento sensório-motor em pacientes com 

diabetes. Bonnet et al. (2009) relataram que problemas biomecânicos e sensoriais relacionados 

ao tornozelo podem levar a compensação postural em nível de quadril, prejudicando o 

equilíbrio médio-lateral em diabéticos.  

De acordo com Duarte e Freitas (2010), a avaliação da oscilação da postura ereta 

estática é a melhor maneira de estudar o controle postural, podendo ser avaliado tanto 

quantitativamente como qualitativamente. Assumimos para a variável de desfecho principal 

do estudo a oscilação corporal ântero-posterior na condição olhos abertos, porém, não foram 

encontrados diferenças inter e intragrupos, do teste mCTSIB da plataforma de força, avaliada 

quantitativamente, como no item Orientação Sensorial que avalia tal variável na avaliação 

clínica do equilíbrio BESTest de forma qualitativa.  

Yamamoto (2001) mostrou que pacientes diabéticos sem neuropatia periférica 

apresentavam menor velocidade de oscilação postural comparado com os pacientes com 

neuropatia, sendo os neuropatas, menos estáveis. Desta forma, pode-se explicar os resultados 

de tal variável no atual estudo, já que a amostra possui características de não neuropatas, que 

possivelmente não apresentavam perda de equilíbrio e/ou a intervenção realizada não foi tão 

efetiva para gerar melhoras detectáveis nas ferramentas de avaliação utilizadas. 

Para a avaliação do equilíbrio do estudo, utilizamos de duas ferramentas distintas e 

confiáveis. A avaliação clínica BESTest que é uma avaliação simples, de baixo custo, fácil 

aplicabilidade e consegue avaliar o equilíbrio funcional em cada sistema. No entanto, existem 

medidas que só podem ser sensíveis, utilizando plataforma de força, que capta resultados 

clinicamente não perceptíveis nas mudanças do controle postural (Horak et al., 2009). Desta 

forma, justifica-se o uso da plataforma de força que avalia quantitativamente de forma 

objetiva o controle do equilíbrio e as limitações funcionais (Lim et al., 2007). 
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Lim et al. (2014) mostraram que indivíduos diabéticos, com neuropatia periférica ou 

não, apresentaram instabilidade no equilíbrio dinâmico, quando comparado com indivíduos 

sem diabetes, ressaltando a importância de um treinamento de equilíbrio como prevenção de 

quedas nesta população. Morrison et al. (2010) apresentaram melhoras no equilíbrio, 

propriocepção, força de membros inferiores, tempo de reação em indivíduos diabéticos após 

um protocolo de treinamento de equilíbrio. 

Seguindo neste contexto, a intervenção proposta no presente estudo, foi baseada em 

um protocolo de treinamento sensório-motor, com duração de 12 semanas, composto por 

exercícios que geraram estímulos multissensoriais na superfície plantar, além do controle 

neuro-muscular. São exercícios simples, de fácil execução e aprendizagem, utilizando 

materiais de custo reduzido e que podem ser realizados sob supervisão de um fisioterapeuta, 

ou em domicílio, após instruções e ajustes para a sua correta aplicação. Assim, foi possível 

observar a boa adesão dos voluntários ao treinamento proposto dos GT-D e GT-S.   

Os voluntários do presente estudo não apresentaram perdas de sensibilidade plantar, 

foram considerados fisicamente ativos, não caidores, com características de não neuropatas, 

fatores que podem ter interferido para que o treinamento sensório-motor proposto não 

atribuísse benefícios nos grupos estudados, já que não foram realizados exercícios para força 

ou resistência muscular. Essa temática pode ser visualizada em Allet et al. (2010), que 

avaliaram o efeito de um treinamento supervisionado para marcha e exercícios específicos 

para o equilíbrio com fortalecimento muscular, durante 12 semanas, encontraram aumento da 

velocidade da marcha, melhor equilíbrio postural, força muscular e mobilidade articular. 

Por fim, considerando o grande número de pessoas acometidas pelo diabetes e o alto 

custo do atendimento ambulatorial, vislumbrou-se a necessidade de se esclarecer se a 

execução de exercícios supervisionados ou não, pudesse trazer resultados diferentes. 

Acreditamos que pelas características apresentadas pelos pacientes não foi possível obter 
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qualquer resultado que indicasse favoravelmente a uma das modalidades de intervenção. 

Apesar da população analisada por Almeida et al. (2013) ser idosos, a semelhança com o 

presente estudo está na aplicação de um protocolo de exercícios em domicílio sem supervisão 

e em um centro totalmente supervisionado, na qual apresentaram resultados semelhantes entre 

os grupos treinados, mostrando que um programa de exercício realizado sem supervisão pode 

ser tão eficaz como um sob supervisão. 

 

Limitações do Estudo 

Uma limitação encontrada no estudo foi não ter delimitado o nível mínimo de 

comprometimento neuromuscular aos voluntários diabéticos. Para manter a homogeneidade 

da amostra, acabou se delimitando a voluntários com ausência ou comprometimentos leves 

causados pelas complicações do diabetes. Outra limitação a ser considerada, foi o fato de não 

ter sido realizada a progressão dos exercícios, o que pode ter interferido na falta de resultados 

satisfatórios após o treinamento sensório-motor. 
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7. CONCLUSÃO 

O treinamento sensório-motor proposto não apresentou melhoras no equilíbrio 

postural de pacientes diabéticos tipo 2, considerando a posição ortostática, a marcha e testes 

funcionais, quando analisados pela avaliação clínica BESTest e pelos testes realizados na 

plataforma de força. Desta forma, não foram encontradas diferenças entre os grupos 

analisados, considerando que os pacientes não apresentaram características clínicas de 

polineuropatia distal diabética. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 

 

Nome: ____________________________________Data:__/__/__ Idade:___ Sexo: F ( ) M ( ) 

Você trabalha de forma remunerada: ( ) Sim  Não ( ) 

Quantas horas você trabalha por dia: ____   Quantos anos completos você estudou: ____ 

De forma geral sua saúde está: ( ) Excelente ( ) Muito boa ( ) Boa ( ) Regular  ( ) Ruim 

 

As perguntas que seguem estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física 

em uma semana NORMAL, USUAL ou HABITUAL. As perguntas incluem as atividades 

que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou 

como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes.  

Por favor responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. 

Obrigado pela sua participação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 

10 minutos contínuos de cada vez: 

 

1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em 

casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que faça você 

suar BASTANTE ou aumentem MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

Dias ___ por SEMANA    (  ) nenhum 

 

1b. Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanta tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

Horas:___ Minutos:___ 

 

2a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer 

ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos 

na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade 

que faça você suar leve ou aumentem moderadamente sua respiração ou batimentos do 

coração (POR FAVOR NAO INCLUA CAMINHADA) 

Para responder as questões lembre-se de que: 

• atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que 

fazem respirar MUITO mais forte que o normal 

• atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 

fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 
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Dias ___ por SEMANA    (  ) nenhum 

 

2b. Nos dias em que você faz essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanta tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

Horas:___ Minutos:___ 

 

3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, 

por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

Dias ___ por SEMANA    (  ) nenhum 

 

3b. Nos dias em que você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos quanta tempo no 

total você gasta caminhando por dia? 

Horas:___ Minutos:___ 

 

Estas últimas perguntas são em relação ao tempo que você gasta sentado ao todo no trabalho, 

em casa, na escola ou faculdade e durante 0 tempo livre. Isto inclui o tempo que você gasta 

sentado no escritório ou estudando, fazendo lição de casa, visitando amigos, lendo e sentado 

ou deitado assistindo televisão. 

 

4a. Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia da semana? 

Horas:___ Minutos:___ 

 

4b. Quanto tempo por dia você fica sentado no final de semana? 

Horas:___ Minutos:___ 

 

 

Classificação: 

 

Sedentário: nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos em nenhum dia 

da semana.  

Insuficientemente ativo: atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos em algum dia 

da semana sem atingir o critério para ser classificado como ativo.  

Ativo: atividades vigorosas ao menos 3 dias por semana e por pelo menos 20 minutos em cada 

sessão; atividade moderada ou caminhada ao menos 5 dias por semana e ao menos por 30 

minutos ou qualquer atividade ao menos 5 dias por semana perfazendo no total pelo menos 

150 minutos.    

Muito ativo: atividades vigorosas ao menos 5 dias por semana por no mínimo 30 minutos; 

vigorosas ao menos 3 dias por semana, com 20 ou mais minutos por sessão, acrescidas de 

atividade moderada ou caminhada ao menos 5 dias por semana e com ao menos 30 minutos 

por sessão. 
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ANEXO IV 

 

Escala para Diagnóstico da Polineuropatia Distal Diabética 

Original: Young MJ, Boulton AJM, Macleod AF e cols. 

Tradução: Moreira RO, Castro AP, Papelbaum M e cols. 

 

1-O senhor(a) tem experimentado dor ou 

desconforto nas pernas? ( ) Se NÃO, 

interromper a avaliação  

 

(  ) Se NÃO, interromper a avaliação 

(  ) Se SIM, continuar a avaliação 

 

2. Que tipo de sensação mais te incomoda?  

(Descrever os sintomas se o paciente não 

citar nenhum destes) 

 

( ) Queimação, dormência ou 

formigamento 

( ) Fadiga, câimbras ou prurido 

2 pts 

1 pt 

3- Qual a localização mais freqüente 

desse(a) 

(sintoma descrito)? 

 

( ) Pés 

( ) Panturrilha 

( ) Outra localização 

2 pts 

1 pt 

0 pt 

4. Existe alguma hora do dia em que este (a) 

(sintoma descrito) aumenta de intensidade? 

( ) Durante a noite 

( ) Durante o dia e a noite 

( ) Apenas durante o dia 

2 pts 

1 pt 

0 pt 

5. Este(a) (sintoma descrito) já o(a) acordou  

durante a noite? 

 

( ) Sim 

( ) Não 

1 pt 

0 pt 

6. Alguma manobra que o(a) senhor(a) o 

realiza é capaz de diminuir este(a) (sintoma 

descrito)? (Descrever as manobras para o 

paciente se ele não citar nenhuma delas) 

( ) Andar 

( ) Ficar de pé 

( ) Sentar ou deitar 

2 pts 

1 pt 

0 pt 

 

Escore Total:_________ Classificação: Leve / Moderado / Grave 

Um escore de 3–4 implica em sintomas leves, 5–6 sintomas moderados e 7–9 sintomas graves. 
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ANEXO V 
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APÊNDICE I 
 

 

 

 

 

 

 

Data do Exame:___/___/____ 

 

Nome:_________________________________________________________    Sexo: ______  

End._______________________________________________ Fone: ___________________  

E-mail: ______________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/____ Estado Civil: __________ 

Peso: ________ Altura: ________ IMC: ________ Tempo Diagnóstico: _________ 

Medicamentos em uso: ________________________________________________________ 

Glicemia: ___________ 

PA: ____________ 

 

História de lesão ou trauma nos MMII?                                                     Sim(    )      Não(    ) 

Se sim, há quanto tempo? 

 

História de queda?                                                                                      Sim(    )      Não(    ) 

 

Apresenta diabetes controlada?                                                                  Sim(    )      Não(    ) 

Se sim, há quanto tempo? 

 

Teste de sensibilidade tátil: 

 

 

 

Laboratório de Recursos Fisioterapêuticos 

Exame Físico 
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Teste de sensibilidade vibratória: Maléolo Medial Direito: 

                                                      Maléolo Medial Esquerdo: 

                                                      Hálux Direito: 

                                                      Hálux Esquerdo: 

 

 

Pulso Artéria Pediosa: Direta: 

                                     Esquerda: 

Pulso Artéria Tibial: Direita: 

                                  Esquerda: 
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APÊNDICE II 
 

Cartilha de Orientação para o portador de Diabetes sobre exercícios e cuidados com os pés. 
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