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Introdução e objetivos: Introdução: A subjetiva vertical postural (SVP)
representa a capacidade em perceber o alinhamento corporal na vertical, e
tem sido relacionada com controle postural em pacientes com acidente
vascular cerebral. Apesar do impacto dessa alterações, não há descrição do
valor de normalidade para a população saudável. Portanto, o objetivo foi
realizar uma revisão sistemática com metanálise de dados de SVP em
indivíduos saudáveis a fim de estabelecer dados de referência com uma
amostra representativa.

Métodos: Metodologia: Foi realizada uma busca de artigos nas bases de
dados Medline, EMBASE e Cochrane. Dois revisores identificaram os
artigos, e entraram em consenso para a inclusão final desses na revisão
sistemática. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada através da
escala QUADAS (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies). As
médias e os desvios padrão das medidas de SVP na posição sentada nos
planos frontal e sagital foram consideradas como medidas de tamanho de
efeito.

Resultado: Resultado: Foram incluídos 15 artigos na revisão (n=311 plano
frontal; n=187 plano sagital). Como houve uma expressiva homogeneidade
entre os estudos, a medida metanalítica foi estimada através do método de
Mantel-Haenszel. Os valores de referência médios foram determinados como
0,11º±0,17º no plano frontal, e 0,13º±0,18º no plano sagital.

Discussão e conclusão: Discussão/Conclusão: A investigação da SVP é
importante na avaliação de pacientes neurológicos, pois auxilia na análise
das causas de distúrbios de controle postural e evolução funcional. Apesar
dos resultados apresentarem uma pequena variabilidade, conclui-se que esta
revisão sistemática com metanálise seja uma adequada referência para
estudos em percepção de verticalidade postural. Estudo prospectivo com
amostra representativa será necessário para determinar a real faixa de
normalidade da SVP.
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