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Introducao: Diversos métodos laboratoriais têm sido desenvolvidos para avaliação do controle postural após acidente vascular cerebral
(AVC). No entanto, a maioria dos profissionais da saúde não têm acesso aos equipamentos de laboratório, como plataformas de força,
utilizando escalas clínicas subjetivas para avaliação dos pacientes.

Objetivos: Correlacionar o comprometimento da função motora de membro inferior (MI) (Fugl-Meyer Assessment - FMA-MI) com as
medidas instrumentadas de controle postural em indivíduos após AVC.

Método: Vinte e dois indivíduos foram incluídos neste estudo observacional transversal (CEP 1.285.297). O comprometimento da
função de MI foi avaliado por meio da escala FMA-MI. O controle postural foi avaliado por meio de posturografia (olhos abertos), a
partir de uma plataforma de força (800 Hz) Os participantes foram instruídos a permanecer eretos, com os pés descalços sobre uma
plataforma de força em duas condições: olhos abertos (OA) e olhos fechados (OF). As variáveis do centro de pressão (COP) analisadas
foram: trajetória total, velocidade média AP, ML e total. A análise estatística foi realizada através do coeficiente de correlação de
Spearman.

Resultados: O escore da FMA-MI foi correlacionado com as variáveis do COP sob condições de OA e OF: trajetória total (OA: r= -
0,622 p=0,002; OF: r=-0,560 p=0,007), velocidade média AP (OA: r= - 0,545 p=0,009; OF: r=-0,540 p=0,009), velocidade média ML
(OA: r= -0,478 p=0,024; OF: r=-0,493 p=0,020), velocidade total (OA: r= -0,544 p=0,009; OF: r=-0,566 p=0,006).

Conclusão: Os resultados deste estudo sugerem que o escore da FMA-MI pode ser utilizado para predizer informações sobre o controle
postural em indivíduos com hemiparesia crônica após AVC."
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