
Comparação da Presença de Diabetes Mellitus com o Equilíbrio Postural pela Posturo-
grafia em Professores do Muncípio de Londrina

Marcelo Yugi Doi1*, Daiane Soares de Almeida Ciquinato1, Paula Carolina Dias Gibrin2, Pricila Perini Rigotti 
Franco2, Thayana Roberta Souza Sernichiaro3, Olga de Melo Penha3, Arthur Euman Mesas4, Luciana Lozza de 
Moraes Marchiori5

1. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Universidade Norte do Paraná – UNOPAR – Lon-
drina (PR), Brasil. 
2. Curso de Fonoaudiologia, Universidade Norte do Paraná – UNOPAR – Londrina (PR), Brasil. 
3. Curso de graduação em Fonoaudiologia, Universidade Norte do Paraná – UNOPAR – Londrina (PR), Brasil.
4. Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina – UEL – Londrina (PR), Brasil.
5. Professora titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Universidade Norte do Par-
aná – UNOPAR – Londrina (PR), Brasil. 

*e-mail: marcelo.doi@unopar.br

Introdução: A diabetes mellitus (DM) é uma das enfermidades crônicas mais diagnosticadas na atualidade, 
sendo que estudos da área mostram que neuropatia diabética periférica, que é a complicação mais prevalente 
da DM pode modificar o equilíbrio. Objetivo: Comparar o equilíbrio estático de professores do ensino médio 
com DM e sem DM.  Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (Número do Parecer: 742.355) com amostra de 15 professores do projeto Pró-Mestre com média de 
idade de 48,47 anos. Foram selecionados 5 pacientes pela queixa de DM GD (GrupoDM) e um grupo sem  DM 
de 10 pacientes  GC (Grupo Controle). Todos os participantes foram  submetidos a verificação do equilíbrio 
postural pela posturografia. Para verificação da DM foi utilizado questionário padronizado. Todos os professores 
foram submetidos ao teste de equilíbrio por meio de uma Plataforma de Força nas posições bipodal (P1) e 
semi tandem (P2) com olhos abertos (situação visual). As análises foram realizadas utilizando o programa IBM 
SPSS (versão 20 para Windows). A distribuição paramétrica dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. 
Como o pressuposto de normalidade foi atendido nos grupos, utilizou-se o teste T para amostras independentes 
para verificar as diferenças entre os grupos com GD e GC. Em todas as análises foi adotado um intervalo de 
confiança de 95% e nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: Houve associação significativa entre  
Hipertensão Arterial e o Deslocamento total (cm2) comparando o GD e o GC na posição semitandem (P2) com 
P=0.011. Não houve associação significativa Deslocamento total (cm2) na P1 (posição bipodal). comparando o 
GD e o GC (P=0,444). Conclusão: Ao comparar o GD e o GC, foi encontrado um resultado estatisticamente 
significante, podendo-se concluir que a  DM teve correlação com parametros estabilométricos do equilíbrio pos-
tural na posição semitandem. Este estudo demonstrou a importancia de se verificar o equilíbrio em indivíduos 
com DM. Sugerem-se estudos com populações maiores para realmente comprovar essa  associação.
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