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Introdução e objetivos: A propriocepção cervical é um componente
importante no controle postural e estabilização visual, portanto a redução da
amplitude de movimento cervical pode estar associada às crises de
vertigem, tontura e outros sinais e sintomas e podem ser agravados por
movimentos ou pela manutenção de posturas da coluna cervical. O objetivo
do estudo foi comparar os efeitos entre o Protocolo de Exercícios
Complementares para a mobilidade cervical e propriocepção com o
Protocolo de Cawthorne e Cooksey.

Métodos: Realização de ensaio clínico aleatório, com alocação oculta,
cegamento do investigador e dos analistas dos dados. Participaram 28
pessoas com vestibulopatia periférica, média de idade 57 anos (DP 10),
aleatorizadas em grupo experimental (GE =17) e controle (GC=11).
Avaliados pré e pós tratamento quanto: sinais e sintomas clínicos, amplitude
de movimento (ADM) cervical, intensidade de tontura, percepção de
qualidade de vida (Dizziness Handicap Inventory, DHI), impacto de tontura e
desequilíbrio nas atividades cotidianas (Vestibular Disorders Activities of
Daily Living Scale, VADL), mobilidade e flexibilidade corporal, risco de
quedas, agilidade e equilíbrio dinâmico.

Resultado: Observou-se melhora da ADM cervical para flexão (47 [51-55] vs
45 [50-55], p=0,03) extensão (44 [48-50] vs 38 [40-44], p=0,03) e inclinação
para a esquerda (30,5 [37-44] vs 26 [36-40], p=0,03), a favor do GE pós
tratamento, também na intensidade de tontura entre grupos, redução dos
valores do questionário DHI em relação ao tempo na pontuação total e
emocional, e entre grupos no domínio funcional. Melhora do impacto da
tontura e desequilíbrio corporal nas atividades cotidianas entre grupos e no
tempo. Diferença entre os grupos na mobilidade corporal e risco de quedas.
Não houve diferença na flexibilidade, agilidade e equilíbrio dinâmico.



Discussão e conclusão: O aumento da tensão muscular da região cervical
devido à diminuição da movimentação da cabeça como tentativa de se evitar
o surgimento ou agravamento dos sintomas otoneurológicos em pacientes
com disfunções vestibulares periféricas pode contribuir para as alterações
do alinhamento corporal. Portanto, concluímos que o Protocolo de Exercícios
Complementares para a mobilidade e propriocepção da coluna cervical
mostrou-se eficaz em comparação ao Protocolo de Cawthorne e Cooksey
para vestibulopatas.
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