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Introdução e objetivos: A percepção vertical visual (SVV) é a capacidade
de identificar objetos na vertical sem referência externa. Até o momento, a
estimulação rotatória era o único paradigma da SVV dinâmica utilizado, e
não há descrição da mudança mínima detectável (MMD) e número mínimo
de repetições para obter de dados confiáveis da SVV. Portanto, os objetivos
foram determinar a MDD, analisar a confiabilidade entre medidas e
comparar a SVV estática (SVVe) e dinâmica linear optocinética(SVVdl) em
indivíduos saudáveis

Métodos: Foram avaliados 102 voluntários saudáveis (mediana= 27 anos;
18 a 75 anos), 59,8% mulheres, sem história de doenças neurológicas,
vestibulares ou distúrbios posturais. Na SVVe, os sujeitos visualizaram
apenas um bastão virtual através de óculos de realidade virtual. Na SVVdl,
os indivíduos visualizaram um estímulo optocinético linear adicional
constituído por esferas em ambos os lados do bastão, no sentido
anteroposterior nas velocidades de 5km/h (SVVdl-5) e 40km/h (SVVdl-40).

Resultado: Foram observados valores médios de SVVe de -0,56±1,84°, da
SVVdl-5 foi de -0,58±2,01°, e da SVVdl-40 de -0,65±2,01°. A MDD dos
métodos SVVe, SVVdl-5 e SVVdl-40 foram, respectivamente, de 1,39; 2,03;
1,86. Os coeficientes de correlação intraclasse entre as dez repetições dos
testes SVVe, SVVdl-5 e SVVdl-40 foram de 0,90; 0,88; 0,90, respectivamente.
De forma geral, o número mínimo de repetições para a obtenção de um valor
confiável para a SVV é de 6. Não foram encontradas diferenças estatísticas
entre as modalidades estática e dinâmicas.

Discussão e conclusão: A determinação da MMD e número mínimo de
medidas para obtenção de dados confiáveis descrita neste trabalho é
relevante para análises envolvendo indivíduos saudáveis. A ausência de
diferença entre as modalidades estática e dinâmicas mostram que o
movimento optocinético linear do campo visual não altera a SVV nesta
população. Estudos futuros são necessários para analisar a influência do



paradigma optocinético linear na SVV e funcionalidade de pacientes com
distúrbios vestibulares e neurológicos.


	Mínima diferença detectável e confiabilidade da Percepção Vertical Visual com realidade virtual

