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Introducao: Os distúrbios do equilíbrio estão comumente presentes em indivíduos pós-AVE e estão entre os principais problemas que
afetam a realização das atividades de vida diária.

Objetivos: O objetivo do presente estudo foi verificar a relação entre um instrumento clinico e biomecânico relacionados com a
avaliação do equilíbrio em indivíduos pós-AVE.

Método: Estudo transversal-descritivo (CAAE: 11330313.9.0000.0118). Participaram do estudo 30 indivíduos com hemiparesia e 14
indivíduos saudáveis. Foi realizado a analise biomecânica por meio de um sistema (Balance Master System) que consiste em duas
plataformas de força envoltas de uma cabine, de modo que permite a translação e rotação das plataformas e, inclinação de todo entorno
visual. Esse sistema possibilita a análise do deslocamento e da velocidade do Centro de Pressão corporal (CoP), controle direcional e
ponto de excursão máximo do CoP e, transferência de peso. Essas variáveis foram comparadas entre grupos (saudáveis vs. AVE), uma
vez que os resultados que apresentaram diferença foram considerados para análise de correlação com o instrumento clinico. O
instrumento clinico utilizado foi o Balance Evaluation Systems Test (BESTest), que apresenta seis sessões de avaliação dos diferentes
parâmetros que compõe o equilíbrio. Considerou-se para a correlação os resultados nas sessões e o escore total do BESTest.

Resultados: As variáveis velocidade do CoP, ponto de excursão máxima e transferência de peso foram consideradas para análise de
correlação. Foi encontrada a correlação moderada entre a sessão de restrição biomecânica com transferência de peso frontal (r = 0,73) e
ponto de excursão máxima (r = 0,63). Essa última variável mostrou correlação moderada com a sessão de limites de estabilidade (r =
0,64) do BESTest. A sessão de ajuste postural antecipatório apresentou correlação moderada com transferência de peso frontal (r = 0,66).
A sessão de resposta postural apresentou correlação moderada com a velocidade anterior-posterior do CoP (r = 0,68).

Conclusão: Os maiores valores de correlação observados no estudo ocorreram entre as duas primeiras sessões do BESTest (restrição
biomecânica e limites de estabilidade) com as variáveis biomecânicas. Em um ponto de vista clinico, essas sessões mostram ser
indispensáveis na avaliação do equilíbrio em indivíduos pós-AVE."


	Correlação entre instrumento clinico e biomecânico de avaliação do equilíbrio pós-AVE

