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Introducao: Percepção vertical proprioceptiva (SVPr) é a habilidade de posicionar um objeto na vertical utilizando as mãos, enquanto
que percepção vertical postural (SVP) é a capacidade em perceber o corpo na vertical sem referências visuais. Ainda não está elucidado
se pacientes com vestibulopatias periféricas unilaterais (VPU) possuem alteração destas percepções.

Objetivos: Analisar a SVPr e a SVP em pacientes com VPU, e investigar suas relações com a funcionalidade.

Método: Foram incluídos 33 pacientes com diagnóstico de VPU atendidos no Ambulatório de Neuro-otologia do Hospital das Clinicas-
FMRP-USP, idade média de 54,64±13,17, 68,8% mulheres. A SVPr foi avaliada por um equipamento composto de uma haste fixada à
uma circunferência demarcada de 0º a 360º. Para a avaliação da SVPr, o indivíduo foi instruído a posicionar na vertical com a mão
dominante uma haste previamente inclinada pelo examinador. A SVP foi realizada com o indivíduo sentado em uma cadeira inclinável
nos planos frontal e sagital. Após inclinações aleatórias feitas pelo examinador, o indivíduo indicava verbalmente quando se sentia na
vertical. Em ambos os teste, os indivíduos permaneceram com os olhos fechados, estabilizados na cadeira através de cintos de segurança
e colar cervical. Foram realizados 10 posicionamentos, sendo 5 para cada direção. A funcionalidade foi avaliada através do Inventário de
Incapacidade de Vertigem (DHI). CAAE 26052314.6.0000.5440.

Resultados: Os pacientes com VPU apresentam SVPr em valores absolutos no plano sagital de 4,9o ± 3,0o sendo maior em relação aos
indivíduos saudáveis relatados na literatura. Já a SVP se mostrou semelhante aos indivíduos saudáveis. Não foi observado correlação
entre SVPr e SVP nesta população. Foi observada relação positiva (r=0,46; p=0,006) da SVPr em valores absolutos com o DHI.

Conclusão: Pacientes com VPU parecem apresentar maior grau de incerteza da percepção de verticalidade proprioceptiva e semelhante
percepção de verticalidade postural em relação aos indivíduos saudáveis. O impacto negativo da SVPr na funcionalidade revela a
necessidade de desenvolver estratégias terapêuticas para melhorar as percepções de verticalidade desta população."
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