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Introdução e objetivos: Análise espectral da oscilação postural tem sido
relacionada às estratégias sensoriais utilizadas para a manutenção do
equilíbrio. No entanto, a análise da relação entre essas estratégias e as
percepções de verticalidade(PV) ainda não foi realizada em pacientes com
AVC. Portanto, os objetivos desse estudo foram comparar as estratégias
sensoriais utilizadas para manter o equilíbrio de pacientes com AVC e
indivíduos saudáveis e analisar a correlação das PV com as frequências de
oscilação postural.

Métodos: Foram incluídos 45 pacientes com diagnóstico de AVC e 29
controles saudáveis. Os participantes realizaram avaliação das percepções
de verticalidade postural e proprioceptiva nos planos sagital e frontal e
posturografia na posição sentada nas condições sensoriais: olhos abertos
superfície estável (OASE), olhos abertos superfície instável (OASI), olhos
fechados superfície estável (OFSE) e olhos fechados superfície instável
(OFSI). Posteriormente, foi realizado o pós processamento dos sinais
adquiridos, filtrando e aplicando a transformada rápida de Fourier para
calcular a porcentagem do espectro de potência contida em três faixa de
frequência. Aprovação Comitê de Ética (3157/2011).

Resultado: O grupo de pacientes demonstrou maior instabilidade postural
em comparação aos controles e com diferenças significativas (p>0,05) em
todas as condições sensoriais. Na análise de frequência foi observado que
pacientes e controles possuem predomínio de oscilação postural na faixa de
baixa frequência (0-0,3Hz) em todas as condições sensoriais. Porém, quando
comparamos a porcentagem do espectro em cada faixa de frequência,
observamos que os pacientes com AVC apresentaram oscilação postural
menor nas faixas de baixa e média frequência (p>0,05) em comparação aos
controles. Não foi encontrada correlação entre as percepções de
verticalidade e as frequências de oscilação postural.



Discussão e conclusão: Este estudo sugere que os pacientes com AVC
utilizam estratégias sensoriais diferentes dos controles, justificando o déficit
postural observado nessa população. Contudo, como não encontramos
correlação entre as percepções de verticalidade e as frequências de
oscilação postural, esse resultado sugere que pode não existir uma relação
direta entre esses dois déficits, visto que, ambos fazem parte de complexas
redes neurais que são influenciadas por diferentes sistemas motores e
sensoriais.
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