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Introdução e objetivos: O diabetes mellitus (DM) é uma doença que pode
se manifestar com neuropatias, sendo uma das principais causas de
morbimortalidade em adultos e idosos. A neuropatia diabética (ND) acarreta
sintomas sensitivos nos membros inferiores que afetam o sistema de
controle postural, gerando deficiências no equilíbrio estático e dinâmico.
Assim sendo, este estudo objetivou descrever a ação fisioterapêutica por
meio do conceito Balance sobre as alterações de equilíbrio inerentes à ND.

Métodos: Estudo aprovado pelo CEP (CAAE: 41599515.6.0000.5174), do
tipo intervencional, prospectivo e quantitativo, com 10 indivíduos com
diagnóstico de ND de ambos os gêneros e média de idade 57,6±7,57 anos,
submetidos ao protocolo baseado no Conceito Balance durante 24 sessões
em dias alternados, onde os voluntários seguiam ordem crescente de
dificuldade permanecendo numa superfície estável e instável com e sem
suprimento visual, adotando postura bipodal, progredindo para a redução da
base com pés juntos, e posição de Tandem num tempo de 3 a 5 minutos
cada, sendo o equilíbrio avaliado pela Escala de Equilíbrio de Berg (EEB).
Utilizou-se o teste Shapiro- Wilk e teste T de student (p≤0,05)

Resultado: O grupo apresentou tempo médio de doença de 8,87±8,72 anos
e quanto à avaliação da EEB, observou-se aumento de 18,64% dos valores
no pós- tratamento se comparados ao pré-tratamento (p=0,04), assim como
nos domínios mais afetados, de modo que estes também alcançaram nota
máxima 4,00±0 na posição de Tandem (p=0,01) e apoio unipodal (p=0,03)
no pós-tratamento.

Discussão e conclusão: O treinamento do equilíbrio deve perpassar pelo
estimulo à manutenção de posturas associadas a estratégias motoras e
relacionadas à funcionalidade (LUSTOSA et al, 2010). Desse modo, os
resultados deste estudo apontam que as posturas solicitadas durante o
protocolo foram as que apresentaram melhores resultados após a
intervenção, o que reafirma a importância da reabilitação funcional



(EFTEKHAR-SADAT et al., 2015). Conclui-se que o conceito Balance é uma
opção de tratamento para pacientes com ND.
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