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Introdução:Os sintomas associados à vestibulopatia periférica crônica geram um efeito negativo sobre a independência 

e qualidade de vida de indivíduos com esse tipo de diagnóstico. Muitos continuam a sofrer esses sintomas mesmo após 

a reabilitação vestibular convencional (focada na reorganização do reflexo vestíbulo-ocular). Objetivos:Avaliar o impacto 

do uso da informação háptica, mediada por um sistema de âncoras, associado a um protocolo de exercícios multi-

sensoriais sobre o equilíbrio semi-estático de pacientes com vestibulopatia periférica crônica submetidos previamente a 

reabilitação vestibular convencional sem resultados positivos. Método:Trata-se de um ensaio clínico controlado, 

randomizado e cego com seguimento de três meses(CAAE: 19716313.8.0000.5440). Foram incluídas neste estudo 36 

voluntárias, mulheres, média de 62,2 anos de idade, portadoras de tontura crônica de origem vestibular periférica, em 

que foram randomizadas e divididas em três grupos: G1(n=12;intervenção com âncoras), G2(n=12;intervenção sem 

âncoras) e G3 (n=12;controle com vestibulopatia).O equilíbrio semi-estático foi avaliado pelo teste de posição bipodal, 

em solo instável (sobre espuma de densidade de 50Kg/m3) sem aferência visual, através do equipamento Balance 

Master (pré-intervenção, pós-intervenção e follow-up [3 meses]).Os exercícios multi-sensoriais foram administrados de 

forma supervisionada e em grupos, duas vezes por semana, com duração de 45 minutos em doze sessões. Para o G1, 

além dos exercícios, foi adicionado o uso da informação háptica mediada por um sistema de âncora (uma ferramenta 

não rígida, composta por cabos flexíveis com uma carga de 125 gramas presas a extremidade inferior do cabo em 

contato com o solo). Para a inferência estatística foi utilizado o modelo linear de efeitos mistos (efeitos aleatórios e 

fixos), em que foi fixado o nível de significância &#945; &#8804; 0,05. Resultados: Não houve diferença significativa no 

baseline. Porém, os grupos que receberam a intervenção reduziram significativamente as médias de velocidade de 

oscilação do CoP, no período pós intervenção (G1vs.G3[95% IC-0,91-0,12, p=0,01;dcohen = 1,2] G2vs.G3[95% IC -

0,82 -0,02, p=0,03;dcohen = 1,2]). Porém, o G1 manteve menor (G1vs.G2 [95% IC-0,74 0,46;p<0,01;d cohen = 0,9; 

G1vs.G3[95% IC-1,32 -0,25;p<0,01;dcohen = 1,2]) velocidade de oscilação ao ser comparado aos grupos G2 e G3, no 

follow-up.Conclusão: Um protocolo de intervenção curto, envolvendo exercícios multi-sensoriais associado ao uso das 



âncoras, reduziu a velocidade de oscilação do CoP no m-TSIB em solo instável sem aferência visual, com manutenção 

dos resultados após 3 meses da intervenção. Tal fato pode ter ocorrido devido a exploração ativa do ambiente através 

da informação háptica, mediada pelas âncoras, ter aumentado a acurácia do sistema somatossentivo, melhorando o 

controle postural.REBEC(RBR-2rzt5c)


