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Introducao: Após a Lesão Medular Espinal (LME), além dos déficits sensoriais e motores, os indivíduos irão apresentar diminuição da
capacidade de execução das tarefas diárias, o que aumenta a incidência de complicações cardícas e alterações no controle neural do
músculo cardíaco.

Objetivos: Caracterizar a variação da Frequência Cardíaca em diferentes decúbitos e correlacionar com os diferentes níveis de lesão de
pessoas com LME. Comparar a função autonômica de pessoas com LME de diferentes níveis de lesão durante a execução de uma tarefa
virtual de controle de tronco na postura sentada.

Método: Foi realizado um estudo transversal com 32 indivíduos com LME, sendo estes de nível cervical(n=11) e torácicos. Os
indivíduos de nível torácico foram divididos em 2 grupos - abaixo do nível T6(n=9) e acima do nível T6(12), devido a inervação do
sistema autonômico. O polar V800 foi colocado nos indivíduos para captar a FC nas seguintes posturas. Repouso em decúbito dorsal,
Sentada, Ortostatismo e Durante uma tarefa virtual de controle de tronco na postura sentada. Os participantes foram avaliados
inicialmente quanto à classificação funcional, e foi aferido todos os sinais vitais como PA, Sat O2 e FR. Após, os participantes
permaneceram por 25min em repouso para avaliação da FC, no segundo momento os indivíduos foram colocados em suas próprias
cadeiras para aferição na postura sentada, após, para avaliação na postura ortostática os indivíduos foram posicionados em um
equipamento denominado easystand e por fim foirealizada a tarefa virtual através dojogo MoveHero.

Resultados: Foi possível observar uma diminuição significativa da FC nos indivíduos tetraplégicos quando comparado com os
paraplégicos abaixo de T6, no entanto não foi observado diferença significativa entre os tetraplégicos e os paraplégicos acima do nível
neurológico de T6. Ainda, foi observado uma tendência a um melhor condicionamento cardiorrespiratório nos indivíduos paraplégicos
abaixo do nível neurológico de T6. Em relação às posturas, foi identificado uma piora significativa na regulação do sistema nervoso
autonômico na postura ortostática quando comparado com o repouso em decúbito dorsal. Durante a atividade virtual de CT não foi
observado diferença significativa entre os grupos testados.

Conclusão: Foi possível concluir que os indivíduos classificados como paraplégicos acima do nível T6 apresentaram o mesmo
comportamento neural da FC que os indivíduos classificados como tetraplégicos, mostrando assim, que os indivíduos abaixo do nível T6
apresentam uma melhor adaptação às posturas mais altas, como a postura sentada e ortostatismo."
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