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APLICABILIDADE E CONFIABILIDADE DE UM SOFTWARE PARA AVALIAÇÃO 

DA VERTICAL VISUAL SUBJETIVA EM INDIVÍDUOS BRASILEIROS NORMAIS 

 

RESUMO: A Vertical Visual Subjetiva (VVS) examina a capacidade de julgar se 

objetos estão na posição vertical, ou seja, avalia-se a percepção de verticalidade 

sem nenhuma referencia visual da vertical verdadeira. Embora haja diversos 

métodos para avaliação da VVS, os que possuem maior precisão e menor 

interferência do examinador possuem aparato instrumental difícil de ser aplicado na 

prática clínica e os que exigem mensuração manual estão expostos à manipulação 

do examinador. É necessário desenvolver sistemas mais acessíveis e também 

confiáveis com padronização dos valores de normalidade na população brasileira. 

Os objetivos deste estudo foram: (1) desenvolver um sistema computadorizado para 

avaliar a Subjetiva Vertical Visual controlada por comando de voz; (2) produzir uma 

ferramenta simples e de fácil utilização na prática clínica; (3) medir os valores da 

subjetiva vertical visual em uma amostra de indivíduos saudáveis representativa da 

população brasileira utilizando um software controlado por comando de voz; e (4) 

comparar com os valores obtidos pelo método do bastão luminoso descrito por 

KANASHIRO et al (2007) na mesma amostra. O ambiente de desenvolvimento e os 

testes iniciais foram realizados no sistema operacional Windows Seven de 32bits.  A 

princípio a linguagem utilizada foi a Java pela sua portabilidade e estrutura sólida em 

orientação a objetos, tornando um sistema mais estável. Foram avaliados 50 

indivíduos normais, sendo 12 homens (24%) e 38 mulheres (76%) entre as idades 

de 20 e 59 anos conforme distribuição da população brasileira do Censo 

Demográfico de 2010 (IBGE, 2010). Todas as avaliações foram realizadas por um 

único examinador em um único dia e os dados foram tabulados e processados por 

meio do programa estatístico GraphPadPrism 5 ® no qual, o valor de significância 

estabelecido estatisticamente foi de p-value≤ 0,05. Os resultados obtidos foram 

observados estaticamente diferentes (p=0,02), apresentando um software por 

comando de voz mais sensível e uma ferramenta eficaz para uso clínico e cientifico. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Vertical Visual Subjetiva, Bastão Luminoso, Software 
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INTRODUÇÃO 

 

Na vida diária, quando o indivíduo realiza um movimento, frequentemente há 

intensão envolvida, um objetivo. E para tanto, ele seleciona entre todas as 

informações sensoriais disponíveis (tanto intrínsecas como extrínsecas), aquelas 

essenciais à tarefa em questão (CARR; SHEPHERD, 2008).  Praticamente, quase 

todas as tarefas funcionais exigem adequado controle postural, onde as relações 

entre cada segmento corporal e destes com as características ambientais são 

orquestradas pelo sistema nervoso.   

Por exemplo, em uma situação como desequilibrar-se ao ser empurrado para 

a frente é necessário uma orientação corporal relativa a um eixo gravitacional para 

identificarmos a quantidade deste deslocamento, o que é fornecido por diferentes 

fontes (SAJ et al, 2005): o sistema visual fornece informações de modificações da 

distância entre o indivíduo e o fundo do ambiente e/ou outras referências como 

móveis e pilares; o sistema somatossensorial (fusos neuromusculares, órgãos 

tendíneos de Golgi, receptores de cápsula articular, receptores mecânicos de 

pressão e tato) provém informações como distribuição de pressão para a região 

anterior da planta do pé e das relações entre os segmentos corporais; o sistema 

vestibular fornece informações sobre posição, direção, acelerações de movimento 

que envolvam a cabeça em relação a um eixo gravitacional da Terra.  E finalmente, 

você tem a percepção de desequilíbrio no sentido anterior devido à integração de 

todas estas sensações e de suas relações com os complexos ambientes sensoriais, 

o que ocorre em nível cortical (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003; HORAK, 

2006).  

Em situações habituais, o julgamento de verticalidade e horizontalidade é 

realizado principalmente através das informações visuais, pois há, em qualquer 

ambiente, linhas verticais e horizontais que auxiliam nesta função. Os órgãos 

otolíticos, utrículo e sáculo, fornecem informações ao sistema vestibular sobre 

movimentos de aceleração linear da cabeça e contribuem para a percepção de 

orientação espacial, que é a capacidade de um individuo perceber a vertical e 

horizontal gravitacionais (HERDMAN, 2007).  A avaliação do julgamento da 

verticalidade pelo sistema visual é denominada de Vertical Visual Subjetiva (VVS) e 

a avaliação do julgamento da verticalidade pelo sistema somatossensorial e 

vestibular é denominada de Vertical Postural Subjetiva (VPS). 
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A Vertical Visual Subjetiva (VVS) examina a capacidade de julgar se objetos 

estão na posição vertical, ou seja, avalia-se a percepção de verticalidade sem 

nenhuma referencia visual da vertical verdadeira.  Muitas técnicas são descritas para 

avaliação da VVS e o objetivo de todas elas é solicitar ao paciente que identifique o 

momento em que uma imagem está em sua posição vertical, na ausência de 

qualquer referência visual, entre elas podemos citar: métodos manuais e 

computadorizados.  Entre os métodos manuais, um dos mais difundidos é o bastão 

luminoso (KANASHIRO et. al. em 2007) com valores já normatizados em uma 

amostra da população brasileira mas que possui pouca precisão e podem ser 

induzidos pela aceleração manual imposta pelo examinador. O método do balde 

(ZWERGAL et al, 2009), onde o objeto luminoso encontra-se no fundo, mostrou-se 

ser simples e de baixo custo porém continua sujeito a uma baixa precisão e 

oscilação do pêndulo externo que marca o ângulo pois continua a ser manipulado 

por um indivíduo.  Métodos computadorizados mostram importante precisão na 

mensuração, porém alguns exigem aparato instrumental de difícil aplicação na 

prática clínica (FRISÉN, 2010) ou dependem de manipulação da imagem pelo 

indivíduo que está sendo avaliado (PAVAN et al, 2012), o que pode impossibilitar a 

avaliação de pessoas com déficits motores importantes. 

O único método normatizado para uma amostra da população brasileira é o 

aplicado por Kanashiro et al (2007) onde o intervalo de erro no julgamento da 

vertical gravitacional em indivíduos normais encontra-se entre –2º (o valor negativo 

refere-se às inclinações no sentido anti-horário) e +2º (o valor positivo refere-se às 

inclinações no sentido horário).  Este desvio parece aumentar quanto maior for a 

faixa etária do indivíduo. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Os objetivos gerais deste estudo foi elaborar um software para avaliação da 

VVS controlado por comando de voz e comparar os resultados com o método do 

bastão luminoso para normatização em uma amostra da população brasileira. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos deste estudo foram:  

(1) desenvolver um sistema computadorizado para avaliar a Subjetiva Vertical 

Visual controlada por comando de voz;   

(2) produzir uma ferramenta simples e de fácil utilização na prática clínica;  

(3) medir os valores da subjetiva vertical visual em uma amostra de indivíduos 

saudáveis representativa da população brasileira utilizando um software controlado 

por comando de voz; e  

(4) comparar com os valores obtidos pelo método do bastão luminoso descrito 

por KANASHIRO et al (2007) na mesma amostra. 

 

METODOLOGIA 

 

Desenvolvimento do Software 

 

O ambiente de desenvolvimento e os testes iniciais foram realizados no 

sistema operacional Windows Seven de 32bits. No entanto, apresentou portabilidade 

em outros sistemas como o Mac OS e algumas distribuições do Linux/GNU. A 

princípio a linguagem utilizada foi a Java pela sua portabilidade e estrutura sólida em 

orientação a objetos.  

Da mesma forma, que na avaliação convencional que utiliza um bastão 

luminoso portátil (KANASHIRO et al em 2007), apresentar-se-á uma imagem em 

forma de bastão em um monitor de 15” que partirá de um ângulo de 40o (50% da 

apresentação ao partir da inclinação à esquerda e 50% ao partir da inclinação à 

direita) e irá girar até que ocorra um comando de voz pelo indivíduo avaliado: “pare”. 

A interface para o comando de voz foi por meio de um microfone “head set”. Seus 

movimentos, a forma da imagem, a velocidade da movimentação e a precisão 

poderão ser previamente configurados pelo avaliador. A realização da avaliação 

deverá ocorrer em um ambiente totalmente escuro, onde o paciente só consiga ver a 

imagem projetada pelo software com total exclusão de fatores que forneçam pistas 

visuais ao paciente durante a avaliação. Para uma melhor certificação o paciente 

utilizou óculos escuros. 
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SUJEITOS 

 

Foram avaliados 50 indivíduos normais com faixa etária distribuída conforme 

distribuição da população brasileira do Censo demográfico de 2010 (IBGE, 2010): de 

20 a 24 anos (18 indivíduos); 25 aos 29 anos (12); 30 aos 34 anos (3); 35 aos 39 

anos (7); 40 aos 44 anos (2); 50 aos 54 anos (3); 55 aos 59 anos (5). Foram 

convidados alunos e funcionários da universidade (com aprovação e carta de 

anuência do diretor do Campus), e acompanhantes de pacientes da Clínica Escola 

(com aprovação e carta de anuência do responsável técnico).   

Todos os participantes foram informados sobre os objetivos e os 

procedimentos submetidos e receberam um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido estando cientes e de acordo com a proposta assinaram a declaração de 

voluntários, ficando um termo com o paciente e um com o pesquisador.   

Foram adotados como critérios de inclusão: ser de ambos os gêneros, e 

possuir faixa etária estabelecida na amostra a ser estudada.   

Os critérios que determinarão exclusão foram: indivíduos que não 

concordarem com o termo de consentimento livre e esclarecido; possuir histórico de 

patologias neurológicas que comprometam o sistema sensório-motor; possuir 

diagnóstico de vestibulopatia ou queixa de vertigem; alterações visuais que não 

possam ser corrigidas com lentes corretivas; incapacidade de compreender os 

testes. 

 

 PROCEDIMENTO  

 

Foram realizadas as avaliações da VVS por meio de dois métodos: do bastão 

luminoso (método manual) e de um software controlado por comando de voz 

(método computadorizado) em um único dia.  Todas as avaliações foram realizadas 

por um único examinador. 

Para avaliação da percepção do alinhamento vertical com o bastão luminoso, 

foi adotado o protocolo descrito por Kanashiro et. al. em 2007, em que a medida da 

VVS é realizada com o indivíduo sentado com apoio em dorso a 1,5m do 

examinador. A VVS é determinada usando-se um bastão portátil, longo e luminoso 

(luz fluorescente) de 24 cm posicionado em frente ao indivíduo. O bastão é colocado 

na altura dos olhos. O indivíduo usa um determinado óculos de lentes com filtro de 
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luz que o impossibilita qualquer outra aferência visual, a não ser a luz fluorescente, 

percebida como uma linha verde. Foram realizados dez ajustes da VVS, um para 

cada lado totalizando cinco em cada direção de movimento (sentidos horário e anti-

horário). De um ângulo de 40 graus uma vez para o lado esquerdo ou direito, o 

indivíduo será solicitado a posicionar o bastão até a posição que lhe pareça vertical. 

Os ajustes foram realizados pelo examinador que seguirá as instruções verbais do 

indivíduo. As inclinações angulares da vertical serão medidas em graus e definidas 

como positivas para os desvios no sentido horário e negativas no sentido anti-

horário em relação ao paciente. Com os resultados obtidos foi calculada a média de 

10 ajustes do bastão.  

 Para avaliação da VVS utilizando o software controlado por comando 

de voz, o indivíduo foi posicionado sentado colocado a 1,5 metros do monitor.  O 

mesmo utilizou um microfone (head set) para interface com o software.  “Apresentar-

se-á uma imagem em forma de bastão em um monitor de 15” que partirá de um 

ângulo de 40o (50% da apresentação ao partir da inclinação à esquerda e 50% ao 

partir da inclinação à direita) e irá girar até que ocorra um comando de voz pelo 

indivíduo avaliado: “pare”. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O teste de qualidade do software seguiu as normas e metodologia da ISO 

9126 e NBR 13596 que abrange funcionalidade; confiabilidade; usabilidade; 

viabilidade, eficiência; manutenibilidade; e portabilidade. Os dados foram tabulados 

e processados por meio do programa estatístico GraphPadPrism 5 ®. As 

caracterizações das medidas iniciais foram realizadas por análise descritiva e a 

correlação entre os dados coletados realizada com a utilização do teste de 

correlação de Pearson e o valor de significância estabelecido estatisticamente foi de 

p-value≤ 0,05. 

 

RESULTADOS 

 

Foram avaliados 50 indivíduos, sendo 12 homens e 38 mulheres entre as 

idades de 20 e 59 anos.  Portanto, 24% eram do gênero masculino, a média de 

idade foi de -0,42±0,83 anos e 76% eram do gênero feminino, a média de idade foi 
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de -039±0,88 anos (Tabela 1). Os resultados da VVS da amostra total apresentam 

valores entre -2,0 graus e +2,0. A média da VVS mensurada com a técnica do 

bastão luminoso foi de 0,4±0,86 graus. A média para a técnica do software foi 

0,0006±0,94 graus. (Tabela 2). Comparando os resultados obtidos pelo método do 

bastão luminoso e o software controlado por comando de voz da amostra total 

(n=50), foi observado que os dados foram estaticamente diferentes (teste – t 

pareado, p=0,02). 

 

Sujeitos Gênero 
Faixa etária 

(anos) 

VVS 

Bastão 

VVS 

Software 

1 F 20-24 -1,8 -0,9 

2 F 20-24 -1,6 2,4 

3 F 20-24 -1,4 0,4 

4 F 20-24 -0,8 1,1 

5 F 20-24 -1,4 -1,2 

6 F 20-24 -0,8 -0,3 

7 F 20-24 -1 -2,5 

8 F 20-24 -1,9 -0,1 

9 F 20-24 -2 -1,6 

10 F 20-24 0,8 -1,1 

11 F 20-24 -0,3 1,4 

12 F 20-24 -1 0,1 

13 F 20-24 -2,2 -0,4 

14 F 20-24 -0,9 0,9 

15 F 20-24 -0,4 1 

16 M 20-24 -1,5 -0,6 

17 M 20-24 -1,2 -0,8 

18 M 20-24 -0,6 0,4 

19 F 25-29 0 -0,1 

20 F 25-29 0,6 -0,9 

21 F 25-29 -0,2 -0,3 

22 F 25-29 0 0,1 

23 F 25-29 -0,4 1,5 



8 

24 F 25-29 0,2 -1,3 

25 F 25-29 -0,4 0,5 

26 F 25-29 0 -0,1 

27 F 25-29 -0,4 0 

28 F 25-29 1 0,5 

29 M 25-29 0 -0,6 

30 M 25-29 -2 1 

31 M 30-34 -1 0,2 

32 M 30-34 -0,2 -0,2 

33 F 30-34 0,1 0,1 

34 F 35-39 0,4 0 

35 F 35-39 -0,2 1,5 

36 F 35-39 -0,4 -0,5 

37 F 35-39 0 0,6 

38 M 35-39 0,8 0,4 

39 M 35-39 0 1,6 

40 F 35-39 -0,5 -0,7 

41 F 40-44 -0,5 -0,4 

42 F 40-44 1,6 0,6 

43 F 50-54 0,6 0,1 

44 M 50-54 -0,4 0,6 

45 F 50-54 -0,6 -0,3 

46 F 55-59 0,8 -0,3 

47 F 55-59 -0,6 -0,3 

48 M 55-59 0 -2,3 

49 M 55-59 0,8 0,4 

50 F 55-59 0,6 0,1 

Média -0,39 (F) -0,42 (M) -0,40 -0,006 

Desvio 

Padrão 
0,88 (F) 0,83 (M) 0,86 0,94 

Tabela 1: Média e Desvio Padrão da VVS divididas por gênero: (M) masculino, (F) 

feminino. 
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  Bastão Software 

N 50 50 

Média VVS 0,4 0,006 

Desvio Padrão ± 0,86 ± 0,94 

Tabela 2: Resultados da VVS da amostra total por meio do método do bastão 

luminoso e o software controlado por comando de voz. 

 

 

Gráfico: Boxplot das medidas da VVS por meio das técnicas. A. Bastão luminoso. B. 

Software controlado por comando de voz 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O software para avaliação da VVS controlado por comando de voz comparado ao 

método do bastão luminoso é mais preciso e sensível, possuindo portabilidade em 

sistemas operacionais diferentes e apresentando ser uma ferramenta eficaz para 

uso clínico e cientifico. 
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