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Introdução e objetivos: A subjetiva vertical proprioceptiva (SVPr) refere-
se à habilidade de posicionar um objeto na vertical sem referências visuais.
Há metodologias diferentes de SVPr, mas não sabemos se esses resultados
são comparáveis. Ademais, não há trabalhos que analisaram dados de
referência desta percepção. Portanto, os objetivos foram comparar a SVPr
utilizando os métodos bastão e haste, determinar a Mínima Mudança
Detectável (MMD) e a confiabilidade entre medidas de SVPr em indivíduos
saudáveis.

Métodos: Foram avaliados 91 voluntários saudáveis, 70,3% mulheres, com
idade média de 40,9 ± 21,6, sem história de doenças neurológicas,
vestibulares ou distúrbios posturais. A SVPr consistiu em orientar um bastão
(35 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro) e uma haste (24 cm de
comprimento e 1 cm de largura) na posição vertical com a mão dominante
nos planos sagital e coronal, em uma circunferência demarcada de 0° a
360°, sendo cada modalidade avaliada por 6 vezes.

Resultado: As médias para bastão e haste, respectivamente, no plano
coronal foram -1,4±3,9° e -0,8±4°; no plano sagital foram 1,6±4,3° e 0,7
±3,9°. O coeficiente de correlação intraclasse entre as medidas para bastão
e haste, respectivamente, no plano coronal foram 0,94 (variação:0,92-0,96) e
0,95 (variação:0,93-0,96), no plano sagital foram 0,95 (variação:0,93-0,96) e
0,94 (variação: 0,92-0,96). As medidas de MMD com bastão e haste,
respectivamente, no plano sagital foram 2,7° e 2,5°, e no plano coronal
foram 2,6° e 2,7°. Houve diferença estatística entre os métodos bastão e
haste (p<0,001), porém a diferença estimada entre as médias (DEEM) foi
menor que a MMD (DEEM:SVPr sagital=0,9°;SVPr coronal=-0,6)

Discussão e conclusão: O presente estudo mostra-se pioneiro em nível
nacional. Os resultados evidenciaram excelente confiabilidade em relação à
medidas de SVPr. Foram encontradas diferenças significativas entre os
métodos bastão e haste, mas o fato desta diferença ser menor que a MMD



reflete não haver diferença clínica. Portanto, os métodos bastão e haste para
aferição da SVPr podem ser comparados.
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