
JULIANA MARIA GAZZOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE POSTURAL DE IDOSOS VESTIBULOPATAS 
CRÔNICOS COM E SEM HISTÓRICO DE QUEDAS SUBMETIDOS 

À ESTIMULAÇÃO VISUAL POR REALIDADE VIRTUAL 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo para obtenção do título de 

Doutor em Ciências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2010 



JULIANA MARIA GAZZOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE POSTURAL DE IDOSOS VESTIBULOPATAS 
CRÔNICOS COM E SEM HISTÓRICO DE QUEDAS SUBMETIDOS 

À ESTIMULAÇÃO VISUAL POR REALIDADE VIRTUAL 

 

Tese apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo para obtenção do título de 

Doutor em Ciências 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Fernando Freitas Ganança 

Co-orientador: Profa. Dra. Heloísa Helena Caovilla 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 
Gazzola, Juliana Maria 

Controle postural de idosos vestibulopatas crônicos com 
e sem histórico de quedas submetidos à estimulação visual 
por realidade virtual /Juliana Maria Gazzola.--  São Paulo, 2010. 

xiii, 112f. 
 
Tese (Doutorado) - Universidade Federal de São Paulo. 

Programa de Pós-Graduação em Otorrinolaringologia e Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço. 

 
Título em inglês: Postural Control of Elderly Patients with Chronic 

Vestibular Disorder to Visual Stimulation for virtual reality. 
 
1. Idoso.  2. Acidentes por quedas  3. Equilíbrio postural   

4. Doenças vestibulares  5. Tontura. 



 

 iii

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM OTORRINOLARINGOLOGIA 
E CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR: Profa. Dra. Norma de Oliveira Penido 

CHEFE DO DEPARTAMENTO: Prof. Dr. Luc Maurice Louis Weckx 

 

 

 

 

 



 

 iv

Dedicatória 

 

A vocês que iluminam e enfeitam minha vida, 

sol do meu dia, luz das minhas estrelas e flores do meu jardim... 

de perto ou de longe... 

 

Aos meus pais, AALLIICCEE e EERRIIVVAAMM  GGAAZZZZOOLLAA (in memorian), a quem devo 

o meu existir, os exemplos de caráter, dignidade, coragem e o aprendizado de 

saber caminhar com esperança por lugares desconhecidos. Que renunciaram 

os seus próprios sonhos, para que eu pudesse realizar os meus. Que se 

fizeram fortes, para que eu pudesse superar minhas fragilidades. Tudo o que 

eu disser hoje não descreveria os meus sentimentos por vocês. 

A minha mãe do coração, MMEERRCCEEDDEESS  LLOORREENNTTEE, um presente de Deus 

na minha vida. Pelo incentivo, compreensão, apoio incondicional, compartilha 

do meu cansaço e preocupações. Sobretudo pelo amor e orações. 

 

 

Aos meus grandes Mestres, 

 

MMOONNIICCAA  RROODDRRIIGGUUEESS  PPEERRRRAACCIINNII e FFEERRNNAANNDDOO  FFRREEIITTAASS  GGAANNAANNÇÇAA, 

por terem concedido a oportunidade de conhecer o Universo da Reabilitação 

do Equilíbrio Corporal e da Otoneurologia. Meu sincero carinho, respeito, 

admiração e, sobretudo, gratidão. 

 



 

 v

Agradecimentos 

 
Ao Professor Dr. FERNANDO FREITAS GANANÇA, dirijo-lhe os melhores elogios 
pela competência, dedicação, entusiasmo, generosidade, paciência e seriedade. 
Agradeço pela orientação esmerada neste trabalho e também pela amizade e 
carinho. 
À Professora Dra. HELOÍSA HELENA CAOVILLA, pela co-orientação, por meio 
de sua brilhante competência profissional, confiança e incentivo, demonstrados 
em todos os momentos que caminhamos juntas. Agradeço também pelo carinho e 
amizade. 
Ao Professor Dr. MAURÍCIO MALAVASI GANANÇA, grande Mestre da 
Otoneurologia e da Metodologia Científica, minha verdadeira admiração. Um 
exemplo a seguir. Orgulho-me por ter o seu nome marcado em meu trajeto 
acadêmico. Agradeço pelo carinho e amizade. 
Ao Professor Dr. LUC LOUIS MAURICE WECK e à Professora Dra. NORMA DE 
OLIVEIRA PENIDO, pela excelência do trabalho realizado como Coordenadores 
do Curso de Pós-graduação. 
Ao Professor Dr. PAULO AUGUSTO DE LIMA PONTES, pela acolhida no 
Departamento Otorrinolaringologia. 
Aos Professores do Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço, pela disponibilidade, atenção e incentivo. 
Ao Professor Dr. LUIZ ROBERTO RAMOS, por possibilitar a avaliação dos idosos 
do Setor de Estudos do Envelhecimento da Disciplina de Medicina Preventiva. 
Às minhas queridas mestras, MONICA PERRACINI, NAIRA LEMOS e THEREZA 
BILTON, por me conduzirem definitivamente para o caminho da Gerontologia. 
Obrigada pela amizade e carinho. 
À Professora Ms. YEDA GABILAN, pela parceria desenvolvida na área de 
Fisioterapia no Setor de Reabilitação Vestibular. Obrigada pela amizade, 
confiança e carinho. Obrigada por seus conselhos sábios. Você é muito especial! 
À Fisioterapeuta CAMILA MACEDO, pelo auxílio na coleta dos dados e partilha 
das angústias e vitórias ao longo desta trajetória. Com certeza, esta parceria, foi 
essencial para o desenvolvimento deste trabalho. 
À Professora Dra. FLÁVIA DONÁ e Profa. Ms. NATALIA RICCI, sempre presentes 
como mestres, fisioterapeutas e amigas. O apoio recebido foi fundamental para a 
execução deste trabalho. A amizade de vocês é um presente. Obrigada por tudo! 
Aos médicos da Pós-graduação, Adriana Nakamura, Ana Paula Serra, Ana Paula 
Pires, Ana Laura Vargas, Cícero Alves Jr., Gustavo Korn, Karen Lopes, Monica 
Santos, Ricardo Dorigueto e Roberta Jomori, que durante esses anos 
proporcionaram-me muito mais do que atitudes de coleguismo e 
interprofissionalidade na avaliação de pacientes para este estudo, mas, 
principalmente, sentimentos de amizade, alegria e cooperação. 
Às fonoaudiólogas ANDRÉA MANSO e FLÁVIA SALVATERRA CUSIN, pela 
dedicação na realização dos exames realizados no grupo controle.  



 

 vi

Aos Professores, Dr. HAMLET SUAREZ e Dra. MARIANA AROCENA, pelo 
incentivo, apoio e conhecimento em reabilitação vestibular por realidade virtual. 
Ao DARIO GEISINGER, engenheiro da Medicaa, pela atenção e disponibilidade 
em transmitir seus conhecimentos da Balance Rehabilitation Unit. 
Às secretárias do Departamento e do Programa de Pós-graduação em 
Otorrinolaringologia, ADALVA LIMA e MARIA JOSÉ DE SENA, pela atenção e 
dedicação recebida nos momentos necessários e principalmente pela amizade e 
carinho. 
À secretária da Disciplina de Otologia e Otoneurologia, EDNA PARRAS, pela 
atenção nos momentos necessários. 
À CREUSA D’ALBÓ, pela análise estatística realizada. 
À MARIANA GOMES, pelo auxílio na elaboração do Abstract. 
À ISABEL MENEZES, pelo auxílio na normatização das referências bibliográficas. 
Ao JOSÉ ROBERTO GONÇALVES, pelo auxílio na diagramação da tese. 
À minha mãe ALICE e os meus queridos irmãos, ERIVAM, MARCO HENRIQUE e 
ANALICE, pelo apoio e compreensão. Obrigada por abrirem as mãos da minha 
presença em muitos momentos que seriam de lazer, para a dedicação na minha 
formação acadêmica e profissional. 
À minha avó, CARMEM LYDIA, pelas orações para que tudo terminasse bem. 
Aos DOCENTES do Mestrado em Reabilitação do Equilíbrio Corporal e Inclusão 
Social da UNIBAN, pelo incentivo constante, indispensável para a realização 
desta conquista. 
Aos atuais e futuros ALUNOS, pela oportunidade de aprendizado constante. 
Aos AMIGOS, Adelino Vitorino, Adriana Campos, Alessandra Soares, Alice Pires, 
Ana Carolina Bellini, Aparecida Bruni, Arlete Fontes, Augusto Carvalho, Bibiana 
Povinelli, Clauber Laham, Cristiane Kasse, Dayana Nicoletti, Durval Lorente, 
Edleuza Silva, Eduardo Simone, Fabiana Cunha, Giovana Baraldi, Helith Moreno, 
Juliana Pontes, Karen Mazzetti, Lara Quirino, Laura Santos, Letícia Aquino, 
Luciana Dias, Lucila Calais, Magda Ferreira, Maria José Rosa, Marlene Castro, 
Mayra Aratani, Mayumi Kato, Michel Cutait, Michele Ferrer, Murilo Feres, Myrian 
Najas, Odilon Furquiin, Olga Pereira, Priscilla Lozano, Renata Cereda, Sabrina 
Muchale, Sandra Abdala, Sandra Franciulli, Sérgio Andrade, Tânia Bofi, Tatiana 
Kawauchi, Telma Busch e Terebê Fonseca, pelo companheirismo e pela partilha 
dos momentos difíceis e das vitórias acumuladas durante a realização deste 
trabalho e de minha formação acadêmica, tornando o meu caminho mais suave e 
ajudando a sentir o quão importante é ter amigos. 
Aos IDOSOS, meu agradecimento especial pela colaboração e disponibilidade em 
participar das avaliações, que tornaram possível a concretização deste trabalho. 
 



 

 vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À CAPES 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 

pelo incentivo à Pesquisa e indispensável apoio financeiro para a realização 

desta. 



 

 viii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posso, tudo posso Naquele que me fortalece 
Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir 

Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos 
Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou para mim e ali estar 

 
Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim 

Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor 
do que ficou, vou lembrar 

E realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou 
Em meu lugar estar na espera de um novo que vai chegar 

Vou persistir, continuar a esperar e crer 
E mesmo quando a visão se turva e o coração só chora 

Mas na alma, há certeza da vitória 
 

Eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem 
Vou contando minha história, profetizando 

Que eu posso, tudo posso... Em Jesus. 
(Padre Fábio de Mello) 

 



 

 ix

Sumário 

 
 
 

 pg. 

Dedicatória ..................................................................................................... iv 

Agradecimentos ............................................................................................. v 

Lista de Figuras .............................................................................................. x 

Lista de Tabelas ............................................................................................. xi 

Lista de Abreviaturas ...................................................................................... xii 

Resumo .......................................................................................................... xiii 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 1 

1.1 Objetivo geral ........................................................................................... 6 

1.2 Objetivos específicos ................................................................................ 6 

2 REVISÃO DA LITERATURA ....................................................................... 7 

2.1 Controle postural e envelhecimento ......................................................... 8 

2.2 Posturografias estáticas e dinâmicas ....................................................... 11 

2.3 Posturografias integradas à realidade virtual ............................................ 20 

3 MÉTODO ..................................................................................................... 26 

4 RESULTADOS ............................................................................................ 40 

5 DISCUSSÃO ............................................................................................... 52 

6 CONCLUSÕES ........................................................................................... 75 

7 ANEXOS ..................................................................................................... 77 

8 REFERÊNCIAS ........................................................................................... 90 

Abstract  

Apêndice   

Bibliografia Consultada  



 

 x

Lista de figuras 
 
 
 

  pg.
Figura 1. 1a - Balance Rehabilitation Unit; 1b – óculos de realidade virtual ...... 31
   
Figura 2. Plataforma de força da Balance Rehabilitation Unit®, com a 

indicação das quatro células de carga (F1, F2, F3 e F4) e indicação 
do posicionamento dos pés, respeitando a linha intermaleolar, para 
a realização do exame ........................................................................

 
 
 

31
   
Figura 3. Registro do limite de estabilidade. Deslocamento ântero-posterior no 

eixo Y e latero-lateral no eixo X ..........................................................
 

32
   
Figura 4. Representação gráfica da área do centro de pressão de um 

indivíduo (área de distribuição de 95% das amostras do centro de 
pressão) submetido à posturografia da Balance Rehabilitation Unit .. 

 
 

33
   
Figura 5. Representação gráfica da área do limite de estabilidade (120 cm2) e 

da área do centro de pressão (6,92 cm2) de um idoso com tontura, 
submetido à posturografia da Balance Rehabilitation Unit ................. 

 
 

33
   
Figura 6. Representação gráfica da área do limite de estabilidade (115 cm2) e 

da área do centro de pressão (15,52 cm2) de um idoso com tontura, 
submetido à posturografia da Balance Rehabilitation Unit ................. 

 
 

34
   
Figura 7. Representação gráfica da área do limite de estabilidade (165 cm2) e 

da área do centro de pressão (35,14 cm2) de um idoso com tontura, 
submetido à posturografia da Balance Rehabilitation Unit ................. 

 
 

34
   
Figura 8. Representação gráfica de uma área do centro de pressão que 

excede o limite de estabilidade, de um idoso com tontura, submetido 
à posturografia da Balance Rehabilitation Unit ...................................

 
 

35
   



 

 xi

Lista de tabelas 
 
 
 

 
  pg.
Tabela 1. Variabilidade e análise comparativa de idade, altura, número de 

doenças, número de medicamentos e capacidade funcional entre 
idosos dos grupos controle e de vestibulopatas crônicos com ou 
sem histórico de quedas .................................................................

 
 
 

44 
   
Tabela 2. Análise comparativa e frequências absoluta e relativa de gênero 

e prática de atividade física entre idosos dos grupos controle e de 
vestibulopatas crônicos com ou sem histórico de quedas .............

 
 

45 
   
Tabela 3. Análise comparativa e frequências absoluta e relativa do exame 

vestibular, do número e diagnóstico de afecções vestibulares entre 
idosos dos grupos de vestibulopatas crônicos com ou sem 
histórico de quedas .........................................................................

 
 
 

46 
   
Tabela 4. Análise comparativa e frequências absoluta e relativa das 

características da tontura, percepção subjetiva da visão e medo 
de quedas entre idosos dos grupos de vestibulopatas crônicos 
com ou sem histórico de quedas ....................................................

 
 
 

47 
   
Tabela 5. Variabilidade e análise comparativa do Dizziness Handicap 

Inventory entre idosos dos grupos controle e de vestibulopatas 
crônicos com ou sem histórico de quedas .....................................

 
 

48 
   
Tabela 6. Variabilidade, intervalo de confiança e análise comparativa da 

área do limite de estabilidade (cm2) à Balance Rehabilitation Unit 
entre idosos dos grupos controle e de vestibulopatas crônicos 
com ou sem histórico de quedas ....................................................

 
 
 

49 
   
Tabela 7. Variabilidade, intervalo de confiança e análise comparativa da 

área do COP (cm2) das condições da Balance Rehabilitation Unit 
entre idosos dos grupos controle e de vestibulopatas crônicos 
com ou sem histórico de quedas ....................................................

 
 
 

50 
   
Tabela 8. Variabilidade, intervalo de confiança e análise comparativa da 

velocidade de oscilação corporal (cm/s) das condições da 
Balance Rehabilitation Unit entre idosos dos grupos controle e de 
vestibulopatas crônicos com ou sem histórico de quedas .............

 
 
 

51 
   

 



 

 xii

Lista de abreviaturas 
 

AGGA Avaliação Geriátrica Gerontológica Abrangente 

AVD Atividades de Vida Diária 

ABVD Atividades Básicas de Vida Diária 

AIVD Atividades Instrumentais de Vida Diária 

AP Ântero-Posterior 

BOMFAQ Brazilian OARS Multidimensional Functional Assessment Questionnaire

BRU Balance Rehabilitation Unit 

CM Centro de Massa 

CP Controle Postural 

COP Centro de Pressão 

DP Desvio-Padrão 

G1 Grupo de idosos vestibulopatas crônicos sem histórico de quedas 

G2 Grupo de idosos vestibulopatas crônicos com histórico de quedas 

GC Grupo Controle 

IVV Interação Visuo-vestibular 

LE Limite de Estabilidade 

ML Médio-Lateral 

AO Olhos Abertos 

OF Olhos Fechados 

PDC Posturografia Dinâmica Computadorizada 

RVO Reflexo Vestíbulo-Ocular 

SF Superfície Firme 

SOT Sensory Organization Test 

SNC Sistema Nervoso Central 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

VOC Velocidade de Oscilação Corporal 



 

 xiii

Resumo 
 
A posturografia estática pode auxiliar na avaliação do controle postural de idosos 
com vestibulopatia crônica. Objetivos: Avaliar o controle postural de idosos 
vestibulopatas crônicos, com ou sem histórico de quedas, à posturografia estática 
integrada à realidade virtual. Comparar os aspectos clínico-funcionais entre os 
idosos vestibulopatas crônicos com ou sem histórico de quedas. Método: Trata-
se de pesquisa quantitativa analítica realizada por meio de estudo clínico de corte 
transversal. Foram incluídos idosos dos gêneros masculino ou feminino, 
distribuídos em grupo controle (GC) - sem quedas e queixas vestibulares e 
funcionalmente ativos, e grupo de idosos vestibulopatas crônicos, sendo o grupo 
1 (G1) constituído por pacientes sem quedas e o grupo 2 (G2) com quedas. A 
avaliação posturográfica foi realizada por meio da Balance Rehabilitation Unit® 
(BRU®) para a medida dos parâmetros do comportamento do Centro de Pressão 
(COP): limite de estabilidade (LE), área do COP e velocidade de oscilação 
corporal (VOC), em dez condições sensoriais. Os testes utilizados foram Qui-
Quadrado ou Fisher, ANOVA e Bonferroni, α=0,05. Resultados: A amostra foi 
constituída por 117 idosos, 67,5% do gênero feminino, com média etária de 72,99 
anos, sendo 41 (35,0%) do GC, 40 (34,2%) do G1 e 36 (30,8%) do G2. Os grupos 
não apresentaram diferença entre si em relação ao gênero, idade e altura. O LE 
do GC foi maior em relação ao G1 (p<0,05) e G2 (p<0,05). A área do COP 
apresentou valores maiores para o G1 em relação ao GC (p<0,05) nas condições 
de superfície firme (SF) e olhos fechados (OF) e SF e interação visuo-vestibular 
(IVV) na direção horizontal. A área do COP, em todas as condições e a VOC nas 
condições de SF e olhos abertos (OA), SF e OF, SF e estímulos optocinéticos nas 
direções para baixo e para cima, e SF e IVV na direção horizontal apresentaram 
valores maiores para o G2 em relação ao GC (p<0,05). A área do COP nas 
condições de SF e OA, SF e OF, superfície de espuma e OF, SF e estímulo 
sacádico, SF e estímulos optocinéticos nas direções para esquerda e para cima e 
SF e IVV na direção horizontal, e a VOC nas condições de SF e OA, SF e OF 
apresentaram valores maiores para o G2 em relação ao G1 (p<0,05). Os idosos 
do G2 apresentaram maior associação com tonturas rotatória e não rotatória 
(p<0,05) em relação ao G1. Conclusões: Idosos saudáveis apresentam LE 
melhor do que idosos vestibulopatas crônicos com ou sem quedas. Idosos 
saudáveis apresentam área do COP e VOC similares à de idosos vestibulopatas 
crônicos sem quedas e melhores em relação àqueles que apresentaram quedas. 
Idosos vestibulopatas crônicos sem quedas apresentam LE similar, área do COP 
melhor e VOC similar em relação àqueles que apresentaram quedas; o controle 
postural de idosos vestibulopatas crônicos com quedas é pior do que o de idosos 
saudáveis e de vestibulopatas crônicos sem quedas. 
 
Descritores: Idoso, Acidente por quedas, Equilíbrio postural, Doenças vestibulares, 
Tontura. 
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A instabilidade ou declínio do equilíbrio corporal é uma das 

principais causas de incapacidade entre os idosos (Hauer et al., 2006), pois o 

desfecho final pode ser a ocorrência de quedas (Perracini, 2005). O risco de cair 

aumenta significativamente com o avançar da idade (Pothula et al., 2004), 

colocando esta síndrome geriátrica como um dos grandes problemas de saúde 

pública devido ao número crescente de idosos na população, custos de saúde 

elevados e ainda pode ter importantes consequências físicas, funcionais e 

emocionais para a pessoa idosa (Beard et al., 2006). Entretanto, medidas para 

reduzir o medo de cair e aumentar a adesão em programas de prevenção de 

quedas e na intervenção terapêutica em idosos de alto risco / ou de risco ou 

caidores pode tornar essa provável causa de morbidade, potencialmente 

modificável (Skelton, Todd, 2004). 

A definição de quedas (Kellogg International Working Group, 1987) 

tem sido relatada em diversos estudos, trata-se de um evento complexo, que 

pode ser explicado como um evento que leva a pessoa a vir a repousar, de forma 

inesperada, no solo ou em um nível inferior em relação a sua posição inicial, sem 

que tenha sido consequência de um empurrão violento, perda de consciência, 

paralisia súbita, acidente vascular encefálico ou ataque epilético (Tinetti et al., 

1988; Nevitt, 1997; Shumway-Cook, Woollacott, 2003c; Zecevic et al., 2006). 

A vestibulopatia pode causar danos à manutenção do equilíbrio 

corporal, sendo maior a prevalência de quedas nestes idosos - 53,3% (Gazzola et 

al., 2006a), quando comparados aos idosos da comunidade - 32,7% a 34,8% 

(Perracini, Ramos, 2002; Siqueira et al., 2007). Segundo Gazzola et al. (2006b) e 

Aratani et al. (2006), outros problemas relevantes são relatados por idosos 

vestibulopatas, tais como restrição das atividades cotidianas após a última queda 

(21,9%), prejuízo da dificuldade em realizar sete ou mais atividades cotidianas 

(49,0%), medo de quedas (73,4%), tendência a quedas (82,8%), mostrando um 

mecanismo cumulativo e em efeito dominó de eventos prejudiciais à saúde e à 

qualidade de vida (Legters, 2002). A maioria dos pacientes (80,0%) de 21 a 100 

anos, com média etária de 72 anos, que referiu quedas, apresentou sintomas 

vestibulares nos últimos 12 meses, sendo que em 41,0% deles, a vertigem foi o 

sintoma mais prevalente (Pothula et al., 2004). 
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A tontura é um dos sintomas mais comuns na prática clínica diária. 

Sintomas otoneurológicos estão presentes em aproximadamente 44,0% dos 

indivíduos com mais de 65 anos de idade e em 59,0% dos indivíduos com mais 

de 85 anos (Wolfson, 2001). As principais comorbidades associadas às doenças 

vestibulares periférica e/ou central são hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

migrânea ou outros tipos de cefaléias e doenças psiquiátricas (Warninghoff et al., 

2009), constituindo doenças comuns na população geriátrica (Simoceli et al., 

2003). As causas mais prevalentes de tontura em idosos com queixa de 

instabilidade postural, vertigem e/ou queda são vertigem posicional paroxística 

benigna, problemas neurológicos (como doença de Parkinson, AVC, Esclerose 

Múltipla, entre outros), doença de Menière, arreflexia vestibular unilateral ou 

bilateral, labirintopatia vascular e labirintopatia metabólica (Gazzola et al., 2006a; 

Imbaud Genieys, 2007; Ortuño-Cortés et al., 2008). 

Em estudo comparativo entre indivíduos normais e indivíduos com 

perda da função vestibular, foi verificado que, quando a propriocepção e a visão 

se tornaram deficientes aos testes de equilíbrio corporal, os vestibulopatas 

apresentaram oscilação corporal significativamente maior, tendência a quedas ou 

mesmo perda total do equilíbrio, quando somente o sistema vestibular estava 

atuante (Horak et al., 1990). 

Os distúrbios do equilíbrio corporal geralmente causam 

dependência crescente da visão (Tossavainen et al., 2006; Virk, McConville, 

2006). A dependência da informação visual em idosos, provavelmente, é uma 

forma de compensar a deterioração de outras informações sensoriais envolvidas 

no controle postural - CP (Jamet et al., 2007). Idosos apresentam deficiências 

somatossensoriais que podem comprometer a discriminação do tipo de 

superfície em que estão apoiados ou a detecção da disposição dos segmentos 

corporais (Perracini, Gazzola, 2009). 

De acordo com Horak (1997), os objetivos principais da avaliação 

clínica dos distúrbios do equilíbrio corporal são: identificar possível risco de 

queda, determinar a(s) causa(s) da disfunção, identificar a repercussão sobre as 

atividades e participação dos idosos (funcionalidade), a necessidade de 

tratamento específico ou ainda a eficácia de uma intervenção. 
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A avaliação posturográfica pode quantificar objetivamente a oscilação 
corporal (Hageman et al., 1995), sendo útil na análise de instabilidade de idosos 
(Pedalini et al., 2009; Suarez, Arocena, 2009) e na identificação de risco de quedas 
(Fernie et al., 1982; Piirtola, Era, 2006; Whitney et al., 2006a; Blaszczyk et al., 
2007). A avaliação posturográfica não auxilia na localização da lesão vestibular ou 
na determinação da sua etiologia. Entretanto, fornece uma medida funcional que 
pode ser útil na compreensão da habilidade do paciente em usar apropriadamente 
a informação vestibular. Os resultados do teste posturográfico devem ser avaliados 
conjuntamente com outras informações obtidas à propedêutica do paciente com 
vestibulopatia, como história clínica, exame físico e testes laboratoriais (Bittar, 
2007; Visser et al., 2008; Gazzola et al., 2009). 

Recentemente foi desenvolvido um sistema de realidade virtual 
integrado à plataforma de força, a Balance Rehabilitation Unit® (BRU®), para 
induzir à estimulação visual na avaliação do CP. A realidade virtual é uma 
“interface avançada do usuário” para acessar aplicações executadas no 
computador, tendo como característica a visualização, e movimentação em 
ambientes tridimensionais em tempo real e a interação com elementos desse 
ambiente; pode ser classificada em imersiva ou não imersiva (Tori, Kirner, 
2006). A realidade virtual na avaliação do CP permite avaliar o impacto da 
percepção sensorial sobre respostas posturais quando estes estímulos visuais 
são oferecidos como, por exemplo, em pacientes com dependência visual, como 
ocorre fequentemente nos idosos. Desta forma, torna-se mais fácil compreender 
os limites da capacidade humana, determinar uma variação precisa de 
informações sensoriais e respostas posturais (Suarez et al., 2008a) e elaborar 
programas de reabilitação. 

No presente estudo, hipotetizou-se que idosos vestibulopatas 
crônicos com histórico de quedas apresentam maior prejuízo do CP em 
comparação aqueles que não referiram quedas e aos idosos saudáveis. 
Hipotetizou-se, ainda, que idosos vestibulopatas crônicos sem histórico de quedas 
apresentam maior prejuízo do CP em comparação aos idosos saudáveis. 

São escassas na literatura científica nacional e internacional 
referências sobre a avaliação posturográfica integrada à realidade virtual em 
idosos vestibulopatas crônicos em relação ao histórico de quedas. 



Introdução 

 
 

 
 

5

O maior conhecimento sobre o desempenho posturográfico de 

idosos vestibulopatas crônicos mediante diferentes tipos de condições sensoriais, 

incluindo ambientes visuais que provocam estimulação dos reflexos oculomotores 

(sacádico, optocinético, de perseguição e de interação visuo-vestibular - IVV) por 

intermédio da realidade virtual, pode ser uma ferramenta valiosa para identificar 

os estímulos visuais e vestibulares que provocam maior instabilidade nos idosos 

vestibulopatas, e verificar como são as reações posturais que podem influenciar 

na ocorrência da queda(s) nessas situações. 

Este conhecimento também pode orientar a elaboração de 

protocolos de reabilitação do equilíbrio corporal que sejam mais específicos para 

a correção das deficiências apresentadas, na tentativa de se previnir e/ou diminuir 

futuras quedas ou minimizar as consequências deletérias delas advindas, 

ressaltando que afetam consideravelmente os custos dos sistemas de saúde. 

Além disso, o conhecimento da associação entre os aspectos clínico-

funcionais do idoso vestibulopata crônico com ou sem histórico de quedas permite 

ao especialista vislumbrar o prognóstico e melhor orientar os pacientes em relação 

às causas subjacentes e/ou atividades que podem colocá-los em risco de quedas. 
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1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o controle postural de idosos vestibulopatas crônicos com ou 

sem histórico de quedas à posturografia integrada à realidade virtual. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

(1) Comparar o controle postural de idosos vestibulopatas crônicos 

com ou sem histórico de quedas com o de idosos saudáveis, por meio da 

avaliação posturográfica integrada à realidade virtual; 

(2) Comparar o controle postural de idosos vestibulopatas crônicos 

sem histórico de quedas com o de idosos vestibulopatas crônicos com histórico 

de quedas, por meio da avaliação posturográfica integrada à realidade virtual; 

(3) Comparar os aspectos clínico-funcionais de idosos vestibulopatas 

crônicos com histórico de quedas com os de idosos vestibulopatas crônicos sem 

histórico de quedas. 
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2.1 Controle postural e envelhecimento 

 

Equilíbrio corporal, balanço e CP, são termos utilizados como 

sinônimos (Ragnarsdóttir, 1996). As duas principais tarefas funcionais 

relacionadas ao CP são a orientação postural, que engloba o alinhamento dos 

segmentos corporais, e a estabilidade postural (Horak, 2006). 

A orientação postural envolve o controle ativo do alinhamento dos 

segmentos corporais e do tônus postural em relação à gravidade, à superfície de 

suporte, ao ambiente visual e às referências internas (compreendida como o mapa 

interno dos limites de estabilidade percebido pelo indivíduo). Na posição ortostática, 

o limite de estabilidade (LE) é a angulação máxima tolerada na direção ântero-

posterior (AP) e latero-lateral sem a perda do CP a partir da vertical, sendo 

constituído pela área formada pelas bordas externas dos pés em contato com o 

chão (Gontijo et al., 1997; Shumway-Cook, Woollacott, 2003b; Suarez, Arocena, 

2009). O LE é uma área de oscilação corporal segura e a redução significativa 

dessa área pode fazer com que uma pequena oscilação do centro de pressão 

(COP) súbita exceda esse limite e gere um risco para queda (Suarez et al., 2008a). 

A orientação do corpo e da cabeça no espaço durante a manutenção 

da postura e os movimentos está baseada na interpretação e seleção de 

informações sensoriais advindas do sistema visual, somatossensorial e vestibular 

para o Sistema Nervoso Central (SNC) (Chandler, 2002). A integração destas 

informações, a experiência prévia aprendida e a adequada seleção de estratégias 

sensoriais e motoras permitem a manutenção do CP. 

A estabilidade postural envolve a coordenação de estratégias 

sensoriomotoras para estabilizar o centro de massa (CM) do corpo dentro da 

base de suporte (BS) durante perturbações iniciadas pelo próprio indivíduo 

(marcha, transferências posturais, movimento intencional de segmentos do 

corpo) e em relação a perturbações externas (empurrão, escorregão, tropeço, 

entre outras) para a manutenção da estabilidade. A estabilidade de um corpo, 

como usado em biomecânica, é definida como o estado deste corpo quando a 

resultante das forças de carga que agem sobre ele é igual a zero. Portanto, a 
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capacidade de um corpo em se manter equilibrado em uma situação estática 

depende da posição do CM (também chamado de centro de gravidade - CG) em 

relação à BS. Quando a linha de gravidade do corpo se projeta dentro da BS, 

por meio de oscilações corporais ou adoções de estratégias posturais, diz-se 

que este corpo está em equilíbrio (Alexander, 1994; Hageman et al., 1995; 

Chandler, 2002; Shumway-Cook, Woollacott, 2003b). Por outro lado, quando a 

projeção do CG se desloca para fora da BS, o ser humano tem mecanismos 

capazes de prever o desequilíbrio, por meio de movimentos corretivos e 

antecipatórios escolhidos conforme o tipo e amplitude das perturbações 

impostas ao corpo e das demandas determinadas pela tarefa e ambiente (Patla 

et al., 1992; Huxham et al., 2001), evitando uma queda. 

Quando as demandas sobre o CP são maiores do que a capacidade 

física-funcional do indivíduo, ocorre uma queda (Perracini, 2005). As quedas e o 

desequilíbrio corporal nos idosos são decorrentes de alterações associadas às 

várias doenças crônico-degenerativas, principalmente neurológicas e 

osteomusculares e da diminuição da reserva funcional dos sistemas sensório-

motor envolvidos no mecanismo do CP - sensorial (visual, somatossensorial e 

vestibular), efetor (força, amplitude de movimento, alinhamento biomecânico, 

flexibilidade) e processamento central (Horak et al., 1989; Konrad et al., 1999; 

Chandler, 2002; Suarez, Arocena, 2009). Sabe-se que outros fatores podem 

influenciar o CP, tais como déficit cognitivo, sintomas depressivos, distúrbios do 

sono, abuso de álcool, medicamentos psicoativos, medicamentos ototóxicos, 

entre outros (Suarez, Arocena, 2009). 

O sistema visual fornece informações sobre um ambiente 

tridimensional dinâmico, envolvendo a percepção do auto-deslocamento 

(Shumway-Cook, Woollacott, 2003b). O sistema somatossensorial fornece por 

meio de receptores tácteis e de pressão, articulares, tendíneos e musculares 

informações ao SNC em relação ao movimento do corpo no que se refere à 

superfície de suporte e ao movimento e posição dos segmentos corporais entre si 

(Hobeika, 1999; Shumway-Cook, Woollacott, 2003b). O sistema vestibular provê 

ao SNC dados sobre a posição e os movimentos cefálicos em relação às forças 

da gravidade e da inércia, por meio das medidas de velocidade angular e 
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aceleração linear da cabeça, direcionadas ao eixo gravitacional (Chandler, 2002; 

Shumway-Cook, Woollacott, 2003b). É por meio dos canais semicirculares e 

órgãos otolíticos, que são detectados os movimentos rotacionais e a aceleração 

linear da cabeça, respectivamente. O sistema vestibular também contribui para o 

controle da atividade muscular dos membros inferiores em posturas estáticas e 

dinâmicas e na estabilização do olhar durante os movimentos de cabeça e do 

corpo (Hobeika, 1999; Carpenter et al., 2001). 

O SNC geralmente prioriza as informações do sistema que fornece a 

orientação mais adequada para o desempenho da tarefa, em determinado 

ambiente, apesar da importância dos dados multisensoriais; mas, devido à sua 

capacidade de adaptação, ao perceber que um sistema provê informações 

inacuradas, o SNC possibilita a utilização de informações alternativas de outro 

sistema (Shumway-Cook, Horak, 1986). Esta capacidade que o SNC tem de 

selecionar, em diferentes condições, os dados sensoriais mais apropriados e 

organizá-los é denominada organização sensorial (Hobeika, 1999). 

São descritas na literatura diversas alterações decorrentes do 

processo de envelhecimento nos sistemas de CP humano, ou seja, nos sistemas 

somatossensorial (Bruce, 1980; Morris, McManus, 1991; Mitchell, Mitchell, 2000), 

visual (Rosenthal, 2001), vestibular (Sloane et al., 1989; Konrad et al., 1999; 

Merchant et al., 2000; Zee, 2000; Tang et al., 2002; Kerber et al., 2006) e 

musculoesquelético (Perracini, Gazzola, 2009; Lynch et al., 1999; Roubenoff, 

Hughes, 2000). As alterações associadas ao envelhecimento, limitantes para um 

bom controle do equilíbrio corporal, são independentes da presença de doenças 

(Ortuño-Cortés et al., 2008). 

Os idosos podem comumente ser acometidos por doenças nos 

sistemas do CP, tais como neuropatia periférica (Richardson, Ashton-Miller, 

1996), as moléstias oftalmológicas, tais como, catarata, glaucoma, doenças da 

córnea e degeneração macular (Cypel et al., 2006; Huang et al., 2009), 

osteoporose e a osteoartrite (Dias, 2009), as doenças vestibulares (Luxon, 1991; 

Katsarkas, 1994; Ganança et al., 1999a, 1999b; Gazzola et al., 2006a; Sturnieks 

et al., 2008; Suarez, Arocena, 2009), entre outras. 
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As alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento nos 

componentes dos sistemas visual, vestibular, somatosensorial e 

musculoesquelético por si só não são responsáveis por limitações funcionais 

capazes de comprometer as atividades cotidianas, na maioria das vezes. 

Entretanto, a presença de doenças crônicas, comuns nesta faixa etária, pode 

comprometer a funcionalidade. A dificuldade na compensação dessas alterações 

podem ser os fatores responsáveis pelas disfunções vestibulares (Nadol, 

Schuknecht, 1989). 

Nas condições de perturbação súbita, doença ou idade avançada, os 

sistemas sensoriais são imprecisos. Sob estas circunstâncias, o SNC por meio de 

um processo de adaptação, baseado em experiências prévias do indivíduo, 

utiliza-se dos sistemas menos deficientes ou conflitantes (Virk, McConville, 2006).  

O desempenho de cada idoso em relação ao CP depende das 

estratégias utilizadas para manter a estabilidade e a orientação corporal em uma 

dada tarefa, levando-se em conta as limitações específicas de cada indivíduo. 

Assim, o idoso pode compensar uma disfunção vestibular utilizando os braços de 

apoio de uma cadeira e/ou cadeira com altura adequada para conseguir levantar-

se de forma estável, devido a uma desorientação espacial da posição da cabeça 

em relação ao tronco, impedindo maiores amplitudes de deslocamento do 

pescoço em relação ao tronco (Akerman et al., 2009). Para conseguirem realizar 

esta transferência postural, os idosos preferem confiar mais nas respostas 

mecânicas passivas do pescoço do que na integração das informações 

sensoriais, especialmente do sistema vestibular, quando comparados aos adultos 

jovens (Alexander et al., 1996). 

 

2.2 Posturografias estáticas e dinâmicas 

 

A posturografia, também chamada de estabilometria, estabilografia 

ou estatocinesiografia é capaz de mensurar a excursão AP e médio-lateral (ML) 

do corpo por meio de sensores que transformam as oscilações mecânicas das 
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forças de atrito dos pés com a plataforma em sinais elétricos que são 

amplificados, gravados e analisados. Portanto, os sistemas de plataforma de força 

podem quantificar objetivamente a velocidade de oscilação corporal (VOC) e a 

área de deslocamento do corpo pela medida do COP relacionada com a BS 

(Hageman et al., 1995) e ativação muscular (Keshner, 2002; Hageman et al., 

1995; Ricci et al., 2009). 

O COP é o ponto de aplicação das resultantes das forças verticais 

agindo na superfície de suporte, e representa um resultado coletivo do sistema de 

CP e da força gravitacional (Alexander, 1994; Mochizuki, Amadio, 2003). A amplitude 

de movimento do COP é inversamente proporcional ao desempenho do controle do 

equilíbrio, ou seja, quanto maior a área de deslocamento do COP e a VOC, maior 

grau de instabilidade (Suarez, Arocena, 2009).  

Várias evidências da utilidade clínica da posturografia foram 

descritas, constituindo um teste para diagnóstico diferencial dos distúrbios do 

equilíbrio corporal em diferentes grupos (Baloh et al., 1995; Baloh et al., 1998b), 

para avaliação diagnóstica do comprometimento vestibular (Goebel, Paige, 1989; 

Voorhees, 1989; Asai et al., 1993; Keim, 1993; Fernandes et al., 1994; Black et 

al., 2000; Bittar, 2007; Cusin et al., 2010), caracterização de sensibilidade e 

especificidade do equipamento para diagnóstico clínico (Voorhes, 1989; Hamid et 

al., 1991; Di Fabio, 1995; Di Fabio, 1996), análise de instabilidade de idosos 

(Pedalini et al., 2009; Suarez, Arocena, 2009), identificação de risco de quedas 

(Fernie et al., 1982; Piirtola, Era, 2006; Whitney et al., 2006a; Blaszczyk et al., 

2007) e avaliação dos efeitos de intervenções terapêuticas (Shivitz et al., 2006). 

Paradigmas posturográficos identificaram que o envelhecimento 

impõe alterações no equilíbrio corporal, como a menor amplitude da estratégia de 

tornozelo aliada à desaceleração neuromuscular, com a utilização de músculos 

antagonistas em coativação com os músculos agonistas, que resulta em maior 

utilização da estratégia do quadril, mesmo durante perturbações sutis, os maiores 

valores do COP e da velocidade de oscilação, a diminuição da integração central, a 

dependência dos estímulos visuais (especialmente no controle dinâmico) e a 

diminuição da capacidade adaptativa durante situações de conflito sensorial 

(Cohen et al., 1996; Camicioli et al., 1997; Perrin et al., 1997; Amiridis et al., 2003). 
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Atualmente, vários modelos de posturografia estática e dinâmica são 

disponíveis no mercado, como Equitest System®, Biodex Balance System®, 

sistema de posturografia NedSVE/IBV®, Smart Balance Master®, Chattecx 

Balance System®, AMTI Plataform, Test for Equilibrium Under Altered Sensory 

Conditions (TEUSAC), Mumedia's Statitest® e Balance Rehabilitation Unit®, entre 

outros. Os vários modelos priorizam diferentes tipos de informações sensoriais, 

como o uso de plataformas móveis ou utilizando a tecnologia de realidade virtual 

para recriarem ambientes e situações a fim de medir as respostas posturais do 

indivíduo perante os diferentes estímulos (Suarez; Arocena, 2009). 

A Posturografia Dinâmica Computadorizada (PDC) analisa a 

influência das informações sensoriais críticas para o equilíbrio corporal: visuais, 

somatosensoriais e vestibulares. Quando comparada a outros testes disponíveis 

para a avaliação da função vestibular, a PDC é caracterizada por avaliar o 

“equilíbrio” de forma mais abrangente ao invés de avaliar diretamente as funções 

vestibulares periférica ou central (Furman, 1995). A PDC é indicada em situações 

específicas, em que é importante a investigação do reflexo vestíbulo-espinhal e a 

análise sensorial do distúrbio de equilíbrio corporal. Segundo Bittar (2007), a PDC 

é um sistema computadorizado que nos permite isolar e quantificar a participação 

das informações vestibulares, visuais e somatosensoriais, bem como sua 

integração sensorial na manutenção do equilíbrio corporal. 

A plataforma Equitest System®, produzido pela NeuroCom 

International® - USA, um dos sistemas mais frequentemente utilizados, consta de 

uma superfície de referência onde o paciente permanece em pé. Esse plano é 

dotado de sensores de pressão, que serão ativados em função do deslocamento 

do peso do paciente sobre a planta do pé em resposta ao deslocamento do corpo. 

A superfície de referência é circundada por um campo visual móvel que sofre 

deslocamentos AP, variando a informação visual (Furman, 1995). 

A plataforma Equitest System® faz movimentos de rotação. Avalia a 

oscilação do corpo por meio do registro da pressão exercida pelos pés em uma 

plataforma de força, que permite analisar as reações posturais secundárias ao 

deslocamento do CM, incluindo forças verticais e forças no plano horizontal. 

Apresenta dois programas: (1) registro de respostas para movimentos pequenos e 



Revisão da Literatura 

 
 

 
 

14

breves da superfície de suporte, na translação - teste de Controle Motor; e (2) 

registro do equilíbrio corporal durante várias combinações de informações 

sensoriais - teste de integração sensorial (SOT) (Furman, 1995). 

O teste de organização sensorial avalia a habilidade do paciente 

em utilizar as informações visual, vestibular e somatossensoriais separadamente 

e suprimi-las quando fornecem informações imprecisas (Barozzi et al., 2005) e é 

composto por seis condições: (1) plataforma fixa com olhos abertos (OA) e 

campo visual estático, (2) plataforma fixa com olhos fechados (OF), (3) 

plataforma fixa com OA e campo visual em movimento, (4) plataforma em 

movimento com OA e campo visual estático, (5) plataforma em movimento com 

OF, (6) plataforma em movimento com OA e campo visual em movimento. Para 

as duas condições nas quais o campo visual está em movimento (3 e 6) e para 

as três condições nas quais a plataforma está em movimento (4, 5 e 6), o 

movimento do campo visual ou da plataforma serve para “estabilizar” as 

rotações do campo visual ou da plataforma, fornecendo, assim, uma informação 

nula ou distorcida para aquela sensação. 

O teste de organização sensorial foi desenvolvido a partir da idéia de 

que o conflito dos sistemas visual e/ou somatosensorial força os pacientes a 

confiar mais em suas informações vestibulares para manter o equilíbrio na 

posição ortostática. Dessa maneira, as condições 5 e 6 avaliam como o paciente 

utiliza a informação vestibular quando esta é a principal informação disponível. 

Portanto, avalia quantitativamente o sistema sensorial mais influente na 

manutenção do equilíbrio durante uma seqüência de tarefas, que progridem em 

grau de dificuldade (Furman, 1995). 

Os pacientes com suspeita de distúrbio vestibular têm equilíbrio 

corporal alterado durante as condições 5 e 6, do teste de organização sensorial. 

Em estudo feito por Goebel e Paige (1990), os indivíduos foram avaliados por 

intemédio da PDC, imediatamente após a interrupção da rotação, isto é, durante 

uma assimetria vestíbulo-ocular. Esses indivíduos apresentaram muita dificuldade 

para permanecer em pé nas condições 5 e 6, mas não nas demais condições, 

sendo considerado padrão sugestivo de déficit vestibular. 
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Baloh et al. (1995) avaliaram a velocidade de oscilação corporal 

(VOC) na posturografia estática e dinâmica, por meio da Chattecx Balance 

System®, de idosos com 75 anos e mais (70 pacientes com queixa de desequilíbrio 

e/ou tontura e 70 indivíduos que consideraram seu equilíbrio normal para a idade). 

As medidas incluídas foram VOC (por 10 segundos) com OA e OF nas condições 1 

- plataforma estática; 2 - plataforma estática com espuma; 3 - plataforma com tilt na 

direção AP; e 4 - plataforma com tilt na direção ML. Verificou-se aumento da VOC 

do grupo de pacientes em comparação ao controle em todas as mensurações, 

sendo as diferenças significantes observadas nas condições: estática sem espuma 

com OA e OF (VOC AP); estática sobre espuma com OA (VOC AP), plataforma 

com tilt na direção AP com OA (VOC AP e ML) e plataforma com tilt na direção ML 

com OA (VOC AP e ML) e OF (VOC AP). O relato de quedas no último ano do 

grupo de pacientes foi em 60,0% e do grupo controle de 39,0%. Não se verificou 

diferença significante na VOC nos grupos controle e de pacientes que relataram 

quedas em comparação aos que não relataram o evento. 

Com o objetivo de analisar dados normativos, Cohen et al. (1996) 

utilizaram o teste de organização sensorial da PDC para avaliar 94 adultos 

assintomáticos. A amostra foi dividida em quatro grupos: adultos jovens (18 a 44 

anos), adultos de meia idade (45 a 59 anos), idosos (60 a 79 anos) e muito 

idosos (80 a 89 anos). Os resultados mostraram declínio significante no escore 

total associado à idade e às mudanças nas estratégias de movimento. O 

desempenho foi significativamente melhor nos grupos com menor faixa etária 

em relação aos grupos mais idosos nas condições sensoriais. Estes resultados 

sugerem que o declínio no desempenho motor avaliados em testes laboratoriais 

não está diretamente relacionado ao declínio da capacidade funcional dos 

idosos. Estes dados podem refletir que mudanças relacionadas à idade, tais 

como as alterações anatômicas do sistema vestibular, tornam-se mais evidentes 

com o aumento da idade, mesmo em indivíduos assintomáticos, mas não são 

uniformes dentro das faixas etárias. 

Baloh et al. (1998b) avaliaram a VOC na posturografia estática e 

dinâmica, por meio da Chattecx Balance System®, de idosos com 75 anos e mais 

(70 idosos que consideraram seu equilíbrio normal e 70 com distúrbios 
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vestibulares periféricos e centrais e com tontura e/ou desequilíbrio de causas 

desconhecidas) e 30 jovens normais. As medidas incluídas foram VOC (por 10 

segundos) com OA e OF nas condições 1 - plataforma estática; 2 - plataforma 

estática com espuma; 3 - plataforma com tilt na direção AP; e 4 - plataforma com 

tilt na direção ML. Os autores mostraram que os valores da VOC foram 

significativamente maiores nos indivíduos idosos em relação aos jovens em todas 

as mensurações. A diferença entre jovens e idosos foi significativamente maior 

para os testes dinâmicos quando comparados aos testes estáticos. A análise de 

interação com a variável “gênero” não foi significativa, reforçando que os efeitos 

são relacionados ao envelhecimento. 

E ainda, houve diferença significativamente maior da VOC dos 

idosos do grupo de pacientes em comparação ao controle em todas as 

mensurações. Nos testes dinâmicos verificou-se aumento significativo da VOC 

nos pacientes em relação aos controles. Em contraste, nos testes estáticos, esta 

medida é aproximadamente igual em ambos os grupos. Os dados da 

posturografia não se correlacionaram com a frequência de quedas relatadas no 

último ano para todos os grupos. 

Baloh et al. (1998a) avaliaram, pela posturografia Chattecx Balance 

System®, 72 idosos (média etária de 82,3 anos) que relataram inicialmente 

equilíbrio normal para a idade e eram funcionalmente independentes, por um 

período de três anos. Estes autores observaram aumento significante durante o 

seguimento nos valores da VOC, entretanto, os valores da amplitude de 

oscilação não aumentaram significativamente. Além disso, a velocidade e a 

amplitude de oscilação não apresentaram diferença significativa entre os 

indivíduos que caíram ou não no ano anterior ou no ano após a queda relatada, 

como nas diferentes condições de teste (OA e OF) e nas direções ML e AP. 

Durante o seguimento, um pequeno subgrupo apresentou alterações nas 

condições clínicas e nos testes de equilíbrio funcional, como também maior 

aumento da velociadade de oscilação da posturografia. 

Wallmann (2001) avaliaram 15 idosos da comunidade que não 

sofreram quedas (média etária 74,9 anos) e dez idosos que sofreram quedas 
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(média etária de 72,7 anos) pelo Functional Reach, LE do SOT e a média de três 

ensaios de 20 segundos das seis condições do SOT. Entre os grupos, não houve 

diferença significativa entre o Functional Reach (p=0,82) e o LE (p=0,060). Uma 

diferença significativa foi encontrada entre o escore composto do SOT (p=0,030). 

Os pacientes que sofreram quedas demonstraram diminuição nas médias dos 

escores das condições 3 e 6, entretanto, esta diferença foi significante somente 

na condição 4 (p=0,020). 

Barozzi et al. (2005) avaliaram 40 idosos (65 a 83 anos) com 

doenças otoneurológicas entre cinco meses a dez anos, por meio do Equitest 

System®, pelos testes de Organização Sensorial e de Controle Motor. O índice de 

equilíbrio foi normal em apenas 10,0% (4/40), enquanto 90,0% (36/40) dos idosos 

apresentaram índice abaixo de 70. A análise somatossensorial foi a mais 

prejudicada, ou seja, em 85% (34/40). 

Buatois et al. (2006) acompanharam, prospectivamente, 189 idosos 

(média etária 70,5 anos) saudáveis e funcionalmente ativos, por um período de 16 

meses (a cada quatro meses) para monitorar o relato de quedas (número, 

circunstâncias e ferimentos), após a avaliação do equilíbrio corporal por 

posturografia estática e dinâmica e por testes funcionais. Cento e trinta e dois 

(70,0%) não relataram quedas no seguimento, 38 (20,0%) relataram uma queda e 

19 (10,0%) duas ou mais. Não houve diferenças significantes entre os grupos 

(não caiu, caiu uma vez e duas ou mais vezes) quando comparados às variáveis: 

idade, gênero, auto-avaliação do estado atual de saúde, atividade física, índice de 

massa corporal, avaliação cognitiva e a história prévia de queda. Foram 

observadas diferenças para número de medicamentos utilizados (p=0,057), sendo 

maior a utilização no grupo de caidores recorrentes. Não houve diferenças 

significantes entre os grupos nos testes de posturografia estática e dinâmica e 

também nos testes clínicos e funcionais. 

Em relação ao SOT, o escore de equilíbrio da condição 2 (superfície 

fixa e OF) e a análise somatossensorial apresentaram diferença significante entre 

os três grupos (p=0,039 e p=0,016, respectivamente), Os caidores recorrentes 

apresentaram pior desempenho em relação aos idosos que caíram uma vez e, 
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ainda, estes apresentaram melhor CP em relação aos que não cairam. As 

medidas que diferenciaram melhor o equilíbrio corporal, em conjunto por análise 

de regressão logística, entre idosos com quedas recorrentes e que não caíram, 

foram a terceira tentativa da condição 6 (plataforma móvel e campo visual móvel) 

e a análise somatossensorial. 

Ortuño-Cortés et al. (2008) avaliaram a área (mm2), a velocidade 

média (m/s), a dispersão ML e AP (mm) e o deslocamento ML e AP máximos 

(mm) na posturografia estática, por meio do sistema de posturografia 

NedSVE/IBV®, de 120 pacientes idosos entre 65 a 80 anos (60 idosos sem 

distúrbios vestibulares - grupo controle e 60 com distúrbios do equilíbrio, sendo 48 

com distúrbios periféricos compensados e descompensados e 12 com distúrbios 

centrais). Os parâmetros foram avaliados em quatro condições (Romberg com 

OA, com OF, com OA em espuma, e OF em espuma). 

O grupo controle obteve melhor desempenho que os pacientes em 

todos os testes. Os pacientes com distúrbios de equilíbrio central tiveram 

resultados piores que os idosos com doença vestibular periférica e, destes, os 

pacientes descompensados foram piores. Os valores de oscilação aumentaram, 

respectivamente, nas condições de Romberg com OA, Romberg com OF, 

Romberg com os OA em espuma Romberg com OF em espuma. 

Todos os parâmetros estudados (exceto velocidade média) foram 

capazes de discriminar o estado de compensação dos pacientes com doença 

vestibular periférica na condição de Romberg em espuma com OA. Nenhum dos 

parâmetros estudados na condição sobre espuma com OF discriminou pacientes 

de acordo com o estado de compensação vestibular. Todos os resultados obtidos 

na posturografia estática (exceto para o parâmetro de velocidade média) 

correlacionaram significativamente com os resultados da Berg Balance Scale nas 

condições de Romberg com OA e com OF e também sobre a espuma com OA, de 

forma que estes parecem ser mais adequados do que a condição de espuma com 

OF para explicar o desempenho funcional do equilíbrio nesta faixa etária. 

Verificaram-se correlações significantes entre os resultados da posturografia na 

condição de Romberg sobre a espuma com OA e o desempenho nos testes 
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clínicos (Berg Balance Scale, apoio unipodal direito e esquerdo, subescalas 

estática e dinâmica de Tinetti e Time Up and Go Test). Tais achados podem 

indicar que, de todas as condições estudadas, esta é a que melhor reflete o 

estado de compensação vestibular e clínico-funcional da amostra estudada. 

Odman e Maire (2008) realizaram um estudo retrospectivo de 1.552 

pacientes consecutivos com vertigem e / ou desequilíbrio entre 2003 e 2005. 

Tontura subjetiva crônica foi diagnosticada em 164 casos (111 mulheres e 53 

homens), com média etária de 46,7 anos (entre de 14 a 84). A função do 

equilíbrio foi avaliada em 105 pacientes pela posturografia dinâmica Mumedia's 

Statitest®. Este dispositivo avalia o deslocamento e a amplitude da oscilação do 

corpo, em quatro diferentes condições sensoriais: 1- OA, superfície fixa; 2- OF, 

superfície fixa; 3- OA, superfície de apoio instável; 4- OF, superfície de apoio 

instável. Entre os 105 pacientes submetidos ao exame posturográfico, 83 (79,0%) 

tiveram baixo desempenho do equilíbrio, 88,0% apresentaram redução do LE e 

58,0% mostraram alteração da organização sensorial, ou seja, os pacientes 

fizeram uso inacurado de uma, duas ou das três entradas sensoriais na estratégia 

de equilíbrio corporal. 

Pedalini et al. (2009) compararam o desempenho dos sistemas 

vestibular, visual e somatossensorial entre 58 adultos (média etária de 33 anos) e 

60 idosos (média etária de 69,3 anos) sem sintomas vestibulares e também 

avaliaram o CP de 60 idosos (média etária de 70,1 anos) com tontura e/ou 

desequilíbrio de origem vestibular. Para tanto, utilizaram o SOT da PDC, nas seis 

condições sensoriais. De um modo geral, os resultados foram piores no grupo de 

idosos sintomáticos quando comparados ao grupo de idosos sem queixa, que por 

sua vez, foi pior quando comparado ao grupo de adultos normais. 

Whitney et al. (2006a) descreveram a relação entre os escores do 

SOT da PDC da plataforma Equitest System® e histórico de quedas nos últimos 

seis meses da avaliação inicial em 100 pacientes dos gêneros masculino e 

feminino (59 anos e desvio-padrão (DP) de 17, entre 14-90 anos) com distúrbios 

do equilíbrio de origem vestibular. A proporção total de indivíduos com transtorno 

vestibular foi de 70,0% de indivíduos que não apresentaram histórico de quedas, 



Revisão da Literatura 

 
 

 
 

20

13,0% que apresentaram histórico de uma queda e 17,0% pacientes com quedas 

recorrentes (duas ou mais). Idade, gênero, duração dos sintomas (meses) e 

diagnóstico vestibular não foram relacionados com o relato de quedas. 

As médias dos escores do SOT apresentaram diferença significante 

entre o histórico de quedas nos últimos seis meses (p<0,01), sendo menores 

(p<0,01) os escores médios do SOT no grupo de pacientes que relatou quedas 

recorrentes, quando comparado àqueles que não relataram quedas. Não houve 

diferença significante entre os escores médios do SOT e os grupos de pacientes 

que não relataram quedas quando comparados àqueles que relataram uma 

queda. O grupo de pacientes que relataram uma queda apresentou maior escore 

médio do SOT quando comparado ao grupo que relataram duas ou mais quedas, 

entretanto, esta diferença não foi significante (p=0,080), o que pode ser 

interpretado por um erro do tipo II (falso-negativo), baseado no pequeno tamanho 

amostral dos grupos que cairam uma vez e duas ou mais. A idade foi uma 

covariável significativa nestas análises, pois as pontuações médias do SOT foram 

determinadas com base no ajuste para a idade. 

 

2.3 Posturografias integradas à realidade virtual 

 

A realidade virtual é usada na Medicina desde 1994 para diversos 

objetivos. Dentre eles, para induzir a oscilação visual nos métodos de posturografia, 

ou seja, um sistema integrado à realidade virtual com uma plataforma de força para 

a avaliação do CP (Suarez et al., 2000; Tossavainen et al., 2006), bem como a 

investigação dos efeitos de intervenções em reabilitação vestibular (Doná et al., 

2009; Kasse et al., 2010). Vários autores sugerem a realidade virtual como 

ferramenta terapêutica útil na reabilitação de distúrbios de equilíbrio de origem 

vestibular (Viirre, 1996; Kramer et al., 1998; Viirre et al., 1998; Suarez et al., 2003; 

Sparto et al., 2004; Akizuki et al., 2005; Suarez et al., 2008a; Whitney et al., 2006b), 

para estimular de maneira imprevisível os diferentes sistemas sensoriais utilizados 

no CP e a sua capacidade de adaptação às mudanças no meio ambiente. 
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Suarez et al. (2001) avaliaram, pela plataforma AMTI, a VOC e a 

área do COP, aos estímulos visuais em pacientes idosos com distúrbio vestibular 

central e histórico de desequilíbrio e duas ou mais quedas no último ano (n=18; 

72-84 anos), a fim de explicar os diferentes papéis desempenhados pelo fator 

visual no desencadeamento de instabilidade nestes pacientes. Um grupo de 24 

voluntários (41-72 anos) foi avaliado como controle. As três condições de 

estimulação usadas foram: (1) postura ortostática, OA e, (2) postura ortostática, 

OA e campo visual dinâmico (estimulação foveal), (3) postura ortostática, OA e 

campo visual dinâmico (estimulação optocinética horizontal). 

O comportamento postural dos 18 pacientes com distúrbio vestibular 

central não foi homogêneo. No grupo principal de 13 pacientes (Grupo A), embora 

os valores médios da VOC e área do COP fossem maiores após a estimulação 

visual em relação ao grupo controle, a diferença não foi significante, pois certos 

estímulos visuais podem atuar como fatores de risco por déficit de equilíbrio e 

quedas. No grupo de cinco pacientes com distúrbio vestibular central (Grupo B), a 

estimulação optocinética apresentou aumento significativamente maior dos valores 

da VOC e da área do COP (p<0,010) em relação ao controle. Em quatro pacientes 

do grupo B, a eletronistagmografia apresentou assimetria do nistagmo optocinético, 

com preponderância direcional significante, sugerindo uma possível relação entre o 

distúrbio deste reflexo e resolução ruim do conflito visual para o CP. 

Na avaliação pelo estabilograma, todos os pacientes do grupo A 

ajustaram seu CP, principalmente na direção Y (para trás e para frente), quando 

submetidos aos estímulos visuais. Entretanto, os pacientes do Grupo B 

apresentaram distribuição de frequências de oscilação, tanto nas direções dos 

eixos X e Y (para frente, para trás e para laterais) durante a estimulação. Os 

pacientes do Grupo B apresentaram dispersão significativamente maior (p<0,01) 

dos valores nas velocidades, principalmente, quando submetidos à estimulação 

optocinética. 

A partir destes resultados, estes autores propuseram três marcadores 

para indicar a dependência visual e risco de queda: 1. Um aumento na área do 

COP para valores significativamente maiores (> 3,40 e DP de 0,69 cm2) com 
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estimulação optocinética; 2. Um aumento significativo na VOC (> 3,89 e DP de 

1,15 cm/s), com histograma mostrando uma distribuição de valores entre 0 (zero) 

e 18 cm/s; 3. Frequências de oscilação, distribuídas em ambos os eixos (X e Y) e 

estendido para frequências mais altas (até 3 Hz) durante a estimulação visual 

com valores maiores que 5,00. Estes três marcadores permitem compreender o 

mecanismo que desencadeia a tontura e queda em alguns pacientes com 

síndrome vestibular central com dependência visual. 

Tossavainen et al. (2006) avaliaram por meio de um sistema de 

posturografia com realidade virtual, um grupo controle (33 indivíduos do gênero 

masculino entre 24 e 46 anos, média etária de 33 anos) e um grupo com Doença 

de Menière (77 pacientes, 23 homens e 54 mulheres, entre 38-82 anos, com 

média de 60 anos). O teste consiste em cinco partes: postura ereta com OA e OF, 

cilindro com rotação no sentido horário, cilindro com rotação no sentido anti-

horário, plataforma em movimento, túnel e túnel invertido. Os parâmetros 

avaliados foram quociente de Romberg e velocidade média do COP, durante 15 

segundos para cada teste. Foram verificadas diferenças significativas (p<0,05) na 

velocidade média entre controles e pacientes nos testes na posição ereta com os 

OF, na plataforma em movimento e em ambos os testes do túnel. Quocientes de 

Romberg também diferiram significativamente. 

Recentemente, um sistema de realidade virtual e plataforma de força 

foram desenvolvidos para aprimorar os métodos de avaliação e reabilitação do 

equilíbrio corporal. A BRU® avalia pacientes com distúrbios do equilíbrio corporal, 

fornece informações sobre a posição do COP do paciente, por meio de 

indicadores quantitativos: área do LE, área do COP e VOC (BRU®, 2006). No 

módulo de posturografia, os estímulos visuais são projetados em óculos de 

realidade virtual (“Head Mounted Display”) e os estímulos são agrupados 

conforme o reflexo oculomotor envolvido: foveal (sacádico), retinal (barras 

optocinéticas lineares) e IVV (barras optocinéticas associadas à flexo-extensão de 

cabeça). O paciente é avaliado em dez condições sensoriais, para a mensuração 

dos parâmetros do COP: 1- superfície firme (SF) e OA; 2- SF e OF; 3- conflito 

somatossensorial (superfície de espuma) e OF; 4- SF e conflito visual (estímulo 

sacádico); 5 a 8- SF e conflito visual (estímulos optocinéticos para direita, para 
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esquerda, para baixo e para cima); 9 e 10- SF e IVV nas direções horizontal e 

vertical (BRU®, 2006). 

Suarez et al. (2008a) estudaram o CP de 57 idosos com idade 

superior a 65 anos (67-82 anos) e histórico de instabilidade e quedas no último ano, 

submetidos à BRU®. As respostas posturais de 46 voluntários saudáveis (29-75 

anos) foram avaliadas como grupo controle. Os valores do LE em pacientes com 

instabilidade e quedas (174,00 cm2 e DP de 26,00) foram significativamente 

inferiores aos valores médios da amostra de indivíduos normais (330,52 cm2 e DP 

de 32,00), mostrando uma "área segura reduzida", na qual a trajetória do COP deve 

ser desenvolvida no grupo de idosos que sofreram quedas, embora a amostra do 

grupo controle seja mais jovem. Os idosos com instabilidade e quedas mostraram 

valores superiores da área do COP e da VOC nas condições avaliadas de 

estimulação sensorial (a. SF, OA e campo visual estático; b. SF e campo visual 

dinâmico - perseguição ocular lenta, estímulos sacádicos, estímulos optocinéticos 

nas direções horizontal e vertical e IVV), principalmente nesta última, 

provavelmente, porque os idosos com desequilíbrio têm dificuldade para estabilizar 

a imagem na retina, inferindo comprometimento do reflexo vestíbulo-ocular (RVO). 

Suarez et al. (2009a) avaliaram as respostas posturais à BRU® de 

20 pacientes com doença de Parkinson (média etária de 64 anos) tratados com 

levodopa e do estágio 1 da escala de Hoehn e Yahr e 24 indivíduos hígidos 

(grupo controle) com média etária de 59 anos, e registraram estas respostas 

durante a estimulação optocinética horizontal de 60º/s e após a sua interrupção. 

O LE foi significativamente menor (p<0,001) nos pacientes com Doença de 

Parkinson, quando comparados ao grupo controle; o valor da área do COP 

apresentou aumento significante após a interrupção da estimulação optocinética 

nos pacientes com Doença de Parkinson (p<0,001) e não se observou diferença 

significante nos pacientes do grupo controle. Estes achados mostram que os 

pacientes com Doença de Parkinson apresentam deficiência no LE e nas 

estratégias do CP. 

Suarez et al. (2008b) analisaram as respostas posturais de 

adaptação após interrupção abrupta da estimulação optocinética horizontal à 
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BRU® (durante 40 segundos) de 16 pacientes (média etária de 66; entre 26-82 

anos) com doenças do SNC (doença cerebrovascular difusa, doença de 

Parkinson, hidrocefalia de pressão compensada, lesão axonal difusa, hematoma 

cerebelar, acidente isquêmico cerebelar ou pós-cirurgico de schwannoma 

vestibular) e 22 indivíduos normais (média etária de 28 anos, com variação de 23-

78 anos). Quinze dos pacientes apresentam aumento significativo da área do 

COP (p=0,001) e da VOC (p=0,004) nos 10 segundos após a interrupção do fluxo 

visual e também observou-se maior comprometimento do CP devido maior 

deslocamento da trajetória do COP, aproximando-se do LE. Não se observou 

mudança significativa dos valores da área do COP (p=0,979) e da VOC (p=0,496) 

para os indivíduos normais e também foi observado manutenção do 

deslocamento da trajetória do COP na área do LE, mostrando um ajuste postural 

normal. As doenças do SNC podem alterar a função de reflexos diversos 

envolvidos na estabilização da imagem na retina e do controle do equilíbrio, 

gerando instabilidade postural e distúrbios da marcha. 

A reserva funcional também tem sido utilizada como indicador do 

desempenho do controle do equilíbrio corporal, calculada a partir de duas 

medidas diferentes da plataforma de força da BRU®: 1. LE - maior deslocamento 

voluntário da área do COP, capacidade máxima do sistema do equilíbrio, antes de 

modificar a base de apoio com um passo; 2. Área do COP da condição basal (SF 

e OA, em posição ortostática, tranquila). Calcula-se então a reserva funcional 

(relação da área do LE e da área do COP da primeira condição), sendo 

apresentada pela porcentagem da capacidade total disponível para o equilíbrio 

até atingir o LE e entrar na zona de instabilidade e possível queda. Normalmente, 

a área do COP do paciente é bem menor em relação à área do LE, onde quase 

todos os valores de reserva funcional estão entre 90,0 a 99,0%. Uma variação dos 

valores das áreas do LE ou do COP, ou de ambos, pode modificar a reserva 

funcional, e, portanto, representar um problema em um ou ambos os parâmetros 

do CP (Suarez et al., 2009b). 

Suarez et al. (2009b) compararam a capacidade da reserva 

funcional de 41 indivíduos com distúrbios do equilíbrio (média etária de 70 anos, 

com variação de 23 a 92 anos) e de 45 indivíduos saudáveis sem histórico de 
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instabilidade ou doença vestibular (média etária de 44 com variação de 21 a 80 

anos), e encontraram uma diferença significativamente menor (p<0,001) nos 

valores da reserva funcional, menor do LE (p<0,001) e maior da área do COP da 

condição 1 (p=0,003), do grupo de indivíduos com distúrbios do equilíbrio, 

indicando pior desempenho do equilíbrio. Para avaliar a capacidade de 

discriminação destes três parâmetros, utilizaram-se curvas ROC. Houve melhor 

discriminação dos dois grupos para os valores do LE (acurácia = 0,879; 

sensibilidade = 79,1%; especificidade = 86,4%), sugerindo que os indivíduos com 

distúrbios do equilíbrio apresentam prejuízo na capacidade de deslocamento do 

COP dentro do LE; capacidade discriminativa pobre da área do COP da condição 

1 (acurácia = 0,686; sensibilidade = 70,5%; especificidade = 62,8%), mostrando 

grande variabilidade dos valores; e boa discriminação da reserva funcional 

(acurácia = 0,840; sensibilidade = 79,1%; especificidade = 84,1%), apresentando 

baixo coeficiente de variação e, provavelmente, sendo útil como indicador do 

desempenho do equilíbrio corporal. 
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Trata-se de pesquisa quantitativa analítica realizada, por meio de 

estudo clínico de corte transversal, no período compreendido entre dezembro de 

2007 a março de 2010, e previamente aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), protocolo número 

1704/07 (Anexo I), com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Foram avaliados idosos (com idade igual ou superior a 65 anos) dos 

gêneros masculino ou feminino, distribuídos em grupo controle (GC) e grupo de 

pacientes com disfunção vestibular crônica, sendo o Grupo 1 (G1) pacientes sem 

histórico de quedas nos últimos seis meses e o Grupo 2 (G2) com histórico de 

quedas nesse período. Os critérios de exclusão do estudo para os três grupos 

foram idosos com incapacidade para compreender e atender a comando verbal 

simples; impossibilitados de permanecer de forma independente na posição 

ortostática, em uso de dispositivos auxiliares para marcha; com comprometimento 

visual grave ou não compensado com uso de lentes corretivas; idosos diabéticos 

insulino-dependentes, com distúrbios ortopédicos que resultassem em limitação 

de movimento e utilização de próteses em membros inferiores; com distúrbios 

neurológicos e/ou psiquiátricos; com relato de ingestão alcoólica 24 horas antes 

da avaliação; em uso de medicamentos com ação sobre o sistema nervoso 

central ou sobre o sistema vestibular (benzodiazepínicos, cinarizina, flunarizina, 

betaistina, dimenidrinato, meclizina e gingko biloba, entre outros), e que tenham 

realizado reabilitação do equilíbrio corporal nos últimos seis meses. 

O GC foi constituído por idosos, provenientes do Projeto EPIDOSO II 

(coorte 2007 - 2011) da Disciplina de Medicina Preventiva Clínica do Setor de 

Estudos do Envelhecimento da UNIFESP. O Projeto EPIDOSO II representa um 

estudo longitudinal – populacional com idosos do município de São Paulo 

(Ramos, 2003). Os idosos desse Projeto são avaliados por meio de uma 

Avaliação Geriátrica Gerontológica Abrangente - AGGA e a partir desta, a 

pesquisadora principal verificou os critérios de inclusão do GC. A AGGA tem 

como objetivo analisar o estado funcional, saúde mental e avaliação social e 

cognitiva do idoso, contemplando as diversas dimensões do envelhecimento e 
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revelando quais os fatores agem em conjunto para a melhora ou piora da 

capacidade funcional (Paixão Jr., Reichenheim, 2005). 

Os critérios de inclusão para o GC foram idosos avaliados pela AGGA 

em até seis meses anteriores à participação neste estudo, ausência de sintomas 

vestibulares e/ou desequilíbrio, sem queixas auditivas, sem antecedentes pessoais 

de doenças vestibulares, exame vestibular normal realizado por intermédio da 

vectonistagmografia computadorizada, de acordo com os critérios propostos por 

Ganança et al. (1999a) e Costa et al. (2005), sem histórico de quedas nos últimos 

seis meses e dificuldade em no máximo três atividades de vida diária à aplicação 

do Brazilian OARS (Olders Americans Research and Services) Multidimensional 

Functional Assessment Questionnaire - BOMFAQ (Ramos et al., 1993). Foram 

analisados 560 prontuários para a seleção do GC. 

Considerou-se para o diagnóstico de disfunção vestibular crônica, 

a presença de tontura de origem vestibular há pelo menos três meses 

consecutivos (Cohen, Kimball, 2004). Os participantes do G1 e G2 foram 

provenientes do Ambulatório de Otoneurologia da UNIFESP, e distribuídos de 

acordo com o histórico de quedas nos últimos seis meses. 

Cada idoso recebeu informações sobre os objetivos e os 

procedimentos básicos da pesquisa; aqueles que decidiram em participar do 

estudo agendaram uma data e horário para o preenchimento do protocolo. Todos 

os idosos incluídos na pesquisa fizeram a leitura da Carta de Informação (Anexo 

IIa e Anexo IIb) e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo IIIa e Anexo IIIb). 

Os dados referentes ao gênero, à idade, à faixa etária, à altura, à 

prática regular de atividade física, ao número de doenças, ao número de 

medicamentos e à aplicação do BOMFAQ (Ramos et al., 1993) foram coletados 

para todos os participantes do estudo e, também, todos os indivíduos foram 

avaliados por meio da vectoelectronistagmografia e da posturografia estática 

integrada à realidade virtual. 

A altura (m) foi mensurada por fita métrica fixada à parede. 
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A atividade física foi considerada regularmente praticada, quando da 

participação do idoso em atividades físicas no tempo livre por três ou mais vezes na 

semana, por mais de trinta minutos, nas últimas duas semanas (Yusuft et al., 1996). 

Para a avaliação da capacidade funcional, aplicou-se o BOMFAQ 

(Ramos et al., 1993), que avalia a dificuldade referida na realização de 15 

atividades de vida diária (AVD), sendo oito atividades básicas de vida diária 

(ABVD) e sete atividades instrumentais de vida diária (AIVD) (Anexo IV). Foi 

quantificado o número de AVD em que o idoso referiu dificuldade para realizar. No 

instrumento BOMFAQ, a dificuldade em desempenhar as tarefas cotidianas, 

quando presente, é categorizada em “muita” e “pouca”, porém neste estudo 

considerou-se apenas, a presença ou não de dificuldade na atividade referida. 

Para confirmação da capacidade funcional e da ausência de ocorrência de queda 

no período referido e de sintomas vestibulares e/ou desequilíbrio, reaplicou-se no 

dia da avaliação deste estudo, o BOMFAQ (Ramos et al., 1993) e questionou-se 

novamente sobre a ocorrência dessas manifestações clínicas. 

Os idosos com hipótese diagnóstica de vestibulopatia crônica 

também se submeteram à anamnese (Apêndice I), ao exame físico 

otorrinolaringológico (Apêndice I), à audiometria, à imitanciometria e ao exame 

vestibular por meio da vectonistagmografia computadorizada, segundo os critérios 

de Ganança et al. (1999a) e Costa et al. (2005). 

Os dados clínicos avaliados foram hipótese diagnóstica sindrômica e 

topográfica da disfunção vestibular, número de afecções vestibulares associadas, 

classificação da disfunção vestibular quanto ao diagnóstico de afecção, tempo de 

início da tontura, tipo de tontura, duração da tontura e periodicidade da tontura. 

As disfunções vestibulares foram classificadas em síndromes 

vestibulares periféricas (unilaterais ou bilaterais), síndromes vestibulares centrais 

ou síndromes vestibulares mistas (Ganança et al., 1999a). 

Os idosos foram questionados quanto à percepção subjetiva da 

visão (Ramos et al., 1993) e sobre a ocorrência de quedas nos últimos seis 

meses e sobre o relato de medo de sofrer quedas (Apêndice II). Se houve relato 

de quedas nos últimos seis meses, o paciente foi questionado sobre restrição das 
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atividades e lesões decorrentes. O tipo de lesão decorrente foi classificado em 

lesão leve ou grave. Foram consideradas lesões graves decorrentes de quedas: 

fratura, traumatismo crânio-encefálico e luxação articular e como lesões leves, 

abrasões, cortes, escoriações e hematomas (Perracini, 2005). 

A interferência da tontura na qualidade de vida foi avaliada pela 

aplicação do DHI (Jacobson, Newman, 1990), adaptado transculturalmente para 

aplicação no Brasil (De Castro et al., 2007), apresentado no Anexo V. 

A posturografia foi realizada em uma sala de aproximadamente seis 

metros quadrados e silenciosa. A segurança do idoso na avaliação posturográfica, 

quanto ao risco de uma eventual queda, foi garantida pela presença de dois 

examinadores próximos e/ou uso de suporte de proteção com alças e cinto de 

segurança. Os comandos empregados durante o teste foram padronizados para todos 

os indivíduos, sendo exercidos por um único examinador. A posturografia foi realizada 

por um único examinador cego, sem informação quanto ao histórico de quedas do dos 

idosos do G1 e G2. Durante a avaliação da posturografia foram fornecidos intervalos 

de tempo para repouso, de acordo com a necessidade do paciente. 

A figura 1 mostra a BRU®, desenvolvida pela Medicaa, que avalia o 

equilíbrio corporal de indivíduos, por meio de um módulo de posturografia integrado 

a estímulos visuais, projetados em óculos de realidade virtual. Inclui computador 

com o programa da BRU®; estrutura metálica de segurança; suporte de proteção 

com alças e cinto de segurança; plataforma de força fixa; óculos de realidade virtual 

(eMagin Z800 3D Vision, eMagin, New York); acelerômetro e superfície instável de 

espuma de poliuretano de alta densidade (BRU®, 2006; Gazzola et al., 2009). 
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Figuras 1a e 1b. 1a - Balance Rehabilitation Unit; 1b - óculos de realidade virtual 

 

A plataforma possui área de 40 cm x 40 cm, é marcada por meio de 

coordenadas dispostas no seu centro, formadas por uma linha latero-lateral de 

oito cm (linha intermaleolar) e uma linha AP de 12 cm que intercepta o ponto 

médio da linha intermaleolar, para orientar o adequado posicionamento dos pés 

do idoso. Possui quatro células de carga, que permitem calcular o COP do 

indivíduo (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Plataforma de força da Balance Rehabilitation Unit®, com a indicação das quatro células 
de carga (F1, F2, F3 e F4) e indicação do posicionamento dos pés, respeitando a linha 
intermaleolar, para a realização do exame 

Figura 1b 
Figura 1a 
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O módulo de posturografia da BRU® fornece informações sobre a 

posição do COP do paciente por meio de indicadores quantitativos: área do LE, 

área do COP e VOC em dez condições sensoriais. A quantificação do LE é 

realizada pela aproximação do padrão de oscilação de uma elipse, utilizando o 

deslocamento máximo e mínimo total no eixo Y (AP) e X (ML), como mostra a 

figura 3 (Suarez et al., 2009b). A área do COP é definida como a área de 

distribuição de 95% das amostras do COP (Figura 4); e a VOC média é 

determinada pela distância total percorrida pelo COP e dividida pelo tempo de 60 

segundos da prova (BRU®, 2006). As figuras de 5 a 7 delimitam na cor azul, a 

área do LE e na cor vermelha, a área do COP, de idosos submetidos à 

posturografia pelo BRU®, e mostram áreas do COP com diferentes valores. A 

figura 8 mostra uma área do COP que excede o LE, entrando na zona de 

instabilidade e gerando uma possível queda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Registro do limite de estabilidade. Deslocamento ântero-posterior no eixo Y e latero-
lateral no eixo X. Uso com permissão. 
Fonte: Suarez A, Geisinger D, Carrera X, Suarez H. Functional reserve as a balance performance 
indicator. [Presented at Thirty-Second Annual MidWinter Research Meeting of the ARO; 2009b; 
Baltimore, Maryland, USA]. 
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Figura 5. Representação gráfica da área do limite de estabilidade (120 cm2) e da 
área do centro de pressão (6,92 cm2) de um idoso com tontura, submetido à 
posturografia da Balance Rehabilitation Unit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Representação gráfica da área do centro de pressão de um indivíduo (área de 
distribuição de 95% das amostras do centro de pressão) submetido à posturografia da 
Balance Rehabilitation Unit. Uso com permissão. 
Fonte: Suarez A, Geisinger D, Carrera X, Suarez H. Functional reserve as a balance 
performance indicator. [Presented at Thirty-Second Annual MidWinter Research Meeting 
of the ARO; 2009b; Baltimore, Maryland, USA]. 
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Figura 7. Representação gráfica da área do limite de estabilidade (165 cm2) e da 
área do centro de pressão (35,14 cm2) de um idoso com tontura, submetido à 
posturografia da Balance Rehabilitation Unit 

Figura 6. Representação gráfica da área do limite de estabilidade (115 cm2) e da 
área do centro de pressão (15,52 cm2) de um idoso com tontura, submetido à 
posturografia da Balance Rehabilitation Unit 
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Figura 8. Representação gráfica de uma área do centro de pressão que excede o 
limite de estabilidade, de um idoso com tontura, submetido à posturografia da 
Balance Rehabilitation Unit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A avaliação posturográfica foi realizada com o idoso em postura 

ortostática e braços estendidos ao longo do corpo, sobre a plataforma, pés 

descalços, com os maléolos internos posicionados nas extremidades da linha 

intermaleolar. Nos maléolos internos foram fixados adesivos brancos de 2 (dois) cm 

de diâmetro, para facilitar a sua visualização, e utilizou-se uma régua para auxiliar 

neste alinhamento. A BRU® utiliza o ponto médio da linha intermaleolar como o 

centro do limite padrão do círculo de estabilidade. Um molde de etil vinil acetato 

(EVA) auxiliou na marcação do afastamento de 10º da linha média da parte anterior 

de cada pé sobre a plataforma, formando um ângulo de 20º entre os dois primeiros 

artelhos (Kendall et al., 1995). 

Para determinar o LE, o participante foi instruído a realizar 

deslocamentos corporais máximos nas direções AP e ML (para a direita e para a 

esquerda), por meio de estratégia de tornozelo (simulando movimento de pêndulo 

invertido na postura ereta), sem movimentar os pés ou utilizar estratégias de 

tronco. O participante foi orientado a mover-se lentamente até alcançar o seu LE 

corporal na seguinte seqüência: a) para frente; b) retornar à posição inicial; c) 

para a direita; d) retornar à posição inicial; e) para a esquerda; f) retornar à 

Y (cm2) 

X (cm2)
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posição inicial; g) para trás; e, h) retornar à posição inicial. Solicitou-se ao 

participante que realizasse essa seqüência de movimentos, até completar os 60 

segundos reservados para este procedimento. Essa sequência de movimentos foi 

repetida antes do registro, por no máximo três vezes com o participante, para a 

percepção correta do movimento e correção de possíveis erros e também para a 

garantia da realização adequada do teste pelo paciente. O procedimento foi 

realizado novamente nos casos em que o participante moveu os pés ou o tronco. 

Para a mensuração da área do COP, a distribuição bivariante 

(COPxi, COPyi), 1 ≤ i ≤ N, é a elipse na qual estima-se que 95% das amostras 

COP estejam englobadas. A área de 95% do COP é calculada pela fórmula: 

 
 
 
 

]2,2[05.0 −NF  é a estatística em 95% nível de confiança com N dados de 

pontos, σ2
x e σ2

y são as variâncias de coordenadas ML e AP, respectivamente, e 

σxy é a co-variância. Para amostras maiores (n>120), ]2,2[05.0 −NF  é 3.00. Neste caso, 

calculou-se 95% da área do COP em 60 segundos (N=3000). 

Para a mensuração da VOC, uma prova de 60 segundos foi 

registrada, produzindo dois sinais discretos de n=3000 amostras (frequência de 

amostras Hzfs 50= ): COPx e COPy. Depois, para cada registro da VOC, a média 

de velocidade do COP durante seu percurso (<v>) foi calculada por 60 segundos 

(n=3000), usando a seguinte fórmula: 

 
 
 

 

As respostas posturais foram detectadas pela plataforma de força e 

processadas no computador, para a medida dos parâmetros do comportamento 

do COP. O programa gera um relatório com a área do LE e para cada condição 

sensorial em que o paciente é avaliado, a área do COP e a VOC (Anexo VI).  
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Para a avaliação em cada uma das condições sensoriais, o 

participante foi instruído a manter-se estático, sem movimentar membros 

superiores, calcanhares e pés, por 60 segundos. O participante recebeu o 

estímulo visual por meio de óculos de realidade virtual que provocam diferentes 

reflexos oculomotores, ao fornecerem estimulação sacádica, optocinética ou de 

IVV (estimulação optocinética associada ao RVO pelo movimento de cabeça nos 

planos horizontal e vertical). O programa computadorizado recebe a informação 

dos movimentos cefálicos por meio do acelerômetro e emite estímulo 

optocinético em direção contrária ao movimento da cabeça; isto gera a IVV, ao 

promover o deslocamento da imagem na retina, e recriar uma situação da vida 

cotidiana, como por exemplo, no trânsito, ao movimentar-se a cabeça na 

tentativa de atravessar uma rua com grande fluxo de automóveis. O registro das 

respostas posturais na plataforma de força é realizado em uma SF ou em 

superfície de espuma, a fim de modificar a informação somatosensorial e recriar 

situações da vida real, como pisar em superfícies de constituição e firmezas 

diferentes (Suarez et al., 2008a).  

Os idosos foram avaliados em dez condições sensoriais, que são 

classificadas de acordo com o estímulo visual e o reflexo oculomotor envolvido 

(BRU®, 2006; Gazzola et al., 2009): 

- Condição 1: Posição ortostática sobre SF, OA; nesta condição, o 

participante foi instruído a fixar o olhar em um ponto demarcado na parede à sua 

frente, na altura de seus olhos, a uma distância de dois metros; 

- Condição 2: Posição ortostática sobre SF, OF (com uso de venda 

visual); 

- Condição 3: Posição ortostática sobre superfície instável de espuma, 

OF (com uso de venda visual);  

- Condição 4: Posição ortostática sobre SF, estimulação sacádica 

(frequência de 0,2 Hz); 

- Condição 5: Posição ortostática sobre SF, estimulação optocinética 

com direção horizontal da esquerda para a direita (velocidade angular de 60o/s); 
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- Condição 6: Posição ortostática sobre SF, estimulação optocinética 

com direção horizontal da direita para a esquerda (velocidade angular de 60o/s); 

- Condição 7: Posição ortostática sobre SF, estimulação optocinética 

com direção vertical de cima para baixo (velocidade angular de 60o/s); 

- Condição 8: Posição ortostática sobre SF, estimulação optocinética 

com direção vertical de baixo para cima (velocidade angular de 60o/s); 

- Condição 9: Posição ortostática sobre SF, estimulação optocinética 

com direção horizontal associada a movimentos lentos e uniformes de rotação da 

cabeça, com ombros e tronco fixos; 

- Condição 10: Posição ortostática sobre SF, estimulação optocinética 

com direção vertical associada a movimentos lentos e uniformes de flexo-extensão 

da cabeça, com ombros e tronco fixos. 

O comando verbal dado ao paciente para o início do registro em 

cada condição foi “permaneça em silêncio, com o corpo parado, o mais tranqüilo 

possível”. Foram permitidas lentes corretivas visuais habitualmente utilizadas 

pelos participantes. Uma superfície instável de espuma de poliuretano de alta 

densidade com espessura de 14 cm foi empregada na terceira condição. Sob 

condição de espuma, foi utilizado suporte de proteção com alças e cinto de 

segurança para evitar uma possível queda. Os óculos de realidade virtual foram 

utilizados da quarta à décima condição sensorial, juntamente com a máscara de 

imersão, para ocluir a visão lateral. 

A impossibilidade da manutenção do equilibro corporal na postura 

ortostática foi definida quando o participante utilizou estratégia de passo para 

compensar a instabilidade corporal ou movimentou os membros superiores, 

calcanhares ou pés para recuperar o equilíbrio. Caso o idoso não conseguisse 

manter a estabilidade sem as imposições acima descritas, o teste da determinada 

condição era interrompido e registrado como incapacidade na realização. Nestas 

situações, permitiu-se a repetição por no máximo três tentativas para cada 

condição. 
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Na análise estatística, inicialmente, para as análises univariadas das 

variáveis quantitativas e qualitativas foram calculadas as análises descritivas 

simples. Para a análise descritiva dos parâmetros da BRU®, foram calculados os 

intervalos de confiança a 95%. Para as análises bivariadas entre uma variável 

quantitativa (idade, altura, número de doenças, número de medicamentos, 

capacidade funcional - BOMFAQ e parâmetros da BRU®) e uma variável 

qualitativa com três categorias (GC, G1 e G2), utlizou-se ANOVA. Utilizou-se dos 

testes de Qui-Quadrado ou de Fisher para as análises bivariadas de variáveis 

qualitativas. Utilizou-se dos testes de Mann-Whitney ou Teste T-Student para 

as análises bivariadas entre uma variável quantitativa (escores do DHI) e uma 

variável qualitativa com duas categorias (G1 e G2), de acordo com a suposição 

de normalidadde. Para as variáveis cujo valor da ANOVA foi significante 

(p<0,05), utilizou-se o teste de Bonferroni para análise de comparação múltipla. 

A suposição de normalidade foi rejeitada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e, 

portanto, estas variáveis foram transformadas através da função logarítmica. A 

suposição de normalidade da variável LE foi aceita pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov e, portanto, utilizou-se ANOVA e teste de Bonferroni.  

O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5% 

(α=0,05). A base de dados do SPSS 10.0 for Windows (Statistical Package for 

Social Sciences, versão 10.0, 1999) foi utilizada nas análises estatísticas. 

A participação na pesquisa possibilitou ao paciente a sua inclusão 

gratuita para tratamento no Ambulatório de Otoneurologia e/ou no Setor de 

Reabilitação Vestibular da Disciplina de Otologia e Otoneurologia da UNIFESP. 

Para a estimativa do tamanho da amostra (n), calculou-se as 

médias, os desvios-padrão (DP) e as diferenças entre os grupos dos parâmetros 

da BRU®, a partir da obtenção dos dados dos dez primeiros casos avaliados do 

GC, G1 e G2. Para a obtenção de 80,0% de poder e 5,0% de significância em 

análises de comparações múltiplas, a variação entre o menor e maior número de 

casos necessários para compor cada grupo foi entre 13 e 35. 
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A amostra foi constituída por 117 idosos em acompanhamento 

ambulatorial, sendo 76 com diagnóstico médico de síndrome vestibular crônica e 

41 saudáveis. A amostra foi distribuída em três grupos: 41 (35,0%) no GC, 40 

(34,2%) no G1 e 36 (30,8%) no G2. 

A variabilidade da idade (anos completos), da altura (metros), do 

número de doenças, do número de medicamentos e da capacidade funcional 

de cada grupo é apresentada na tabela 1, seguida pela análise comparativa 

entre os grupos (GC e G1, G1 e G2, e GC e G2). 

Os GC, G1 e G2 não apresentaram diferença significante entre si 

quanto à média etária (p=0,109) e à altura (p=0,160). Os G1 e G2 apresentaram 

maior número de doenças (p<0,001) e de medicamentos (p<0,001) e pior 

capacidade funcional (p<0,001) que o GC, com diferença significante. As 

diferenças foram verificadas entre G1 e GC e também entre G2 e GC. Os G1 e 

G2 não apresentaram diferenças significantes entre si (Tabela 1). 

As frequências absolutas e relativas do gênero e da prática 

regular de atividade física de cada grupo são apresentadas na tabela 2. Não 

houve diferença significante entre os três grupos em relação ao gênero (p=0,281). 

Houve diferença significante entre os grupos em relação à prática regular de 

atividade física (p=0,002). Os idosos do G2 apresentaram menor prática regular 

de atividade física em relação ao GC (p<0,001), com diferença significante. 

Observou-se tendência à diferença significante entre G1 e GC (p=0,095) e 

também G1 e G2 (p=0,051), sendo menor a prática de atividade física de idosos 

do G1 e no G2, respectivamente. 

A tabela 3 apresenta as frequências absolutas e relativas das 

variáveis clínicas (exame vestibular, número de afecções vestibulares associadas 

e tipos de afecções vestibulares) e as análises comparativas. Foi avaliado um 

caso de Doença Imunomediada. Não ocorreram casos de Neurite Vestibular, 

Schwannoma Vestibular, Surdez Súbita e Trauma Labirintico. Não foram 

observadas diferenças significantes entre G1 e G2 para as variáveis exame 

vestibular, número e tipos de afecções associadas. 



Resultados 

 
 

 
 

42

A tabela 4 apresenta as frequências absolutas e relativas das 

variáveis clínicas da tontura, percepção subjetiva da visão e relato de medo de 

quedas e as análises comparativas. Não foram observadas diferenças 

significantes entre G1 e G2 e as variáveis: tempo de início da tontura, duração 

da tontura e periodicidade da tontura, percepção subjetiva da visão e relato de 

medo de queda. Foram verificadas diferenças significantes entre G1 e G2 em 

relação ao tipo de tontura (p=0,013). O relato de ambas as tonturas (rotatória e 

não rotatória) teve maior ocorrência no G2. 

A avaliação do impacto da tontura sobre a qualidade de vida dos 

idosos com disfunção vestibular crônica, avaliada à aplicação do instrumento 

DHI brasileiro, está apresentada na tabela 5. Não foram verificadas diferenças 

significantes do impacto da tontura na qualidade de vida no escore total e nos 

aspectos físico, emocional e funcional nos idosos em relação ao histórico de 

quedas. 

Em relação aos idosos com disfunção vestibular crônica, 47,4% (36 

idosos do G2) apresentaram pelo menos uma queda nos últimos seis meses, 

sendo, 23 (20,3%) caíram uma vez e 13 (17,1%) referiram episódios recorrentes 

do evento. A capacidade funcional, entre os pacientes que sofreram uma queda 

(média = 5,42; DP = 3,79; variação = 0 - 13 atividades) e que sofreram duas ou 

mais quedas (média = 5,42; DP = 3,65; variação = 2 - 12 atividades) foi igual 

(p=1,00). 

O medo de quedas foi referido por 56 pacientes (73,7%), sendo 30 

do G1 e 26 do G2 (p=0,784). Oito idosos (10,5%) do G2 referiram restrição das 

atividades cotidianas após a última queda, sendo um (1,3%) ABVD, dois (2,6%) 

AIVD e cinco (6,6%) ABVD e AIVD. Vinte idosos (26,3%) referiram lesões 

decorrentes após a última queda, sendo que 15 (19,7%) sofreram lesões leves 

(abrasões, cortes, escoriações e hematomas) e cinco (6,6%) lesões graves 

(fratura, trauma crânio-encefálico ou luxação articular). 

Todos os idosos do GC conseguiram realizar as condições avaliadas 

pela posturografia. Dos 76 idosos com vestibulopatia crônica, um participante do 

G2 não conseguiu completar as condições 2 e 3. Três, também do G2, não 
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conseguiram completar especificamente a condição 3, pois utilizaram-se de 

estratégia de passo para compensar a instabilidade e/ou movimentou os 

membros superiores, calcanhares e pés. A caracterização destes casos está 

apresentada no quadro 1. 

A variabilidade do LE de cada grupo é apresentada na tabela 6, 

seguida pela análise comparativa entre os grupos. Observou-se que o valor do LE 

do GC foi significativamente maior em relação ao G1 (p=0,038) e ao G2 (p=0,024) 

e que os valores do LE entre G1 e G2 não apresentaram diferenças significantes 

(p=0,968).  

A tabela 7 apresenta a variabilidade e o intervalo de confiança da 

área do COP das dez condições avaliadas pela BRU®, seguida pela análise 

comparativa entre os grupos. Os valores da área do COP apresentaram 

diferenças significantes entre os grupos nas dez condições: 1 (p<0,001), 2 

(p<0,001), 3 (p<0,001), 4 (p=0,003), 5 (p=0,010), 6 (p=0,002), 7 (p<0,001), 8 

(p=0,001), 9 (p<0,001) e 10 (p=0,029), sendo maiores os valores no G2 em 

relação ao GC. Foram encontradas diferenças significantes entre G1 e GC, nas 

condições 2 e 9, sendo maiores os valores da área do COP no G1. Não foram 

encontradas diferenças significantes nas demais comparações entre G1 e GC; 

e os valores da área do COP do G1 foram maiores em relação ao GC. As 

diferenças significantes foram verificadas entre G2 e GC, nas dez condições, 

sendo maiores os valores da área do COP no G2. As diferenças significantes 

foram verificadas entre G1 e G2 nas condições 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9; observou-se 

uma tendência à diferença significante na condição 7 (p=0,060), sendo maiores 

os valores da área do COP no G2. 

A tabela 8 apresenta a variabilidade e o intervalo de confiança da 

VOC das dez condições avaliadas pela BRU®, seguida pela análise 

comparativa entre os grupos. Os valores da VOC apresentaram diferenças 

significantes entre os grupos nas condições 1 (p=0,002), 2 (p=0,001), 7 

(p=0,030), 8 (p=0,014) e 9 (p=0,034); observou-se uma tendência à diferença 

significante na condição 3 (p=0,052), sendo maiores os valores da VOC no G2 

em relação ao GC. Não foram encontradas diferenças significantes entre G1 e 
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GC; os valores da VOC do G1 foram maiores em relação ao GC. As diferenças 

significantes foram verificadas entre G2 e GC, nas condições 1, 2, 7, 8 e 9, 

sendo maiores os valores da VOC no G2. As diferenças significantes foram 

verificadas entre G1 e G2 nas condições 1 e 2, observou-se uma tendência à 

diferença significante na condição 8 (p=0,077), sendo maiores os valores da 

VOC no G2 em relação ao G1. 

 

Tabela 1. Variabilidade e análise comparativa de idade, altura, número de doenças, 
número de medicamentos e capacidade funcional entre idosos dos grupos controle e de 
vestibulopatas crônicos com ou sem histórico de quedas 

 

 Grupos Média (Desvio-
Padrão) Mediana Variação 

ANOVA / Teste de 
Bonferroni 

(GC - G1 - G2) 
     

GC - G1 - G2 
(p=0,109)a 

Idade (anos 
completos) 

GC (n=41) 72,51 (6,84) 71,00 65 – 85 
G1 (n=40) 71,90 (5,23) 72,00 65 – 85 
G2 (n=36) 73,92 (6,27) 74,00 65 – 85 

     
     

GC - G1 - G2 
(p=0,160)a 

Altura 
(metros) 

GC (n=41) 1,61 (0,07) 1,60 1,47 - 1,78 
G1 (n=40) 1,58 (0,08) 1,59 1,40 - 1,75 
G2 (n=36) 1,57 (0,08) 1,56 1,45 - 1,78 

     
     GC - G1 - G2 

(p<0,001)a 
G1 - GC (p<0,001)b 
G2 - GC (p<0,001)b 
G1 - G2 (p=1,000)b 

Número de 
doenças 

GC (n=41) 1,88 (1,26) 2,00 0 – 6 
G1 (n=40) 3,25 (1,48) 3,00 0 – 6 
G2 (n=36) 3,38 (1,61) 3,50 1 – 8 

     
      
     GC - G1 - G2 

(p<0,001)a 
G1 - GC (p<0,001)b 
G2 - GC (p<0,001)b 
G1 - G2 (p=1,000)b 

Número de 
medicament

os 

GC (n=41) 1,63 (1,29) 1,00 0 – 5 
G1 (n=40) 3,88 (2,11) 4,00 0 – 10 
G2 (n=36) 4,17 (2,31) 4,00 0 – 9 

     
      

Capacidade 
funcional 
BOMFAQ 

    GC - G1 - G2 
(p<0,001)a 

G1 - GC (p<0,001)b 
G2 - GC (p<0,001)b 
G1 - G2 (p=0,428)b 

GC (n=41) 1,00 (1,05) 1,00 0 – 3 
G1 (n=40) 4,53 (2,61) 4,00 0 – 13 
G2 (n=36) 5,42 (3,69) 4,50 0 – 13 

    
Legenda: 
BOMFAQ: Brazilian Olders Americans Research and Services (OARS) Multidimensional Functional 
Assessment Questionnaire (Ramos et al., 1993). 
GC- grupo controle 
G1- sem quedas 
G2- com quedas 
Nível de significância α = 0,05 
a. ANOVA 
b. Bonferroni 
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Tabela 2. Análise comparativa e frequências absoluta e relativa de gênero e prática de atividade 
física entre idosos dos grupos controle e de vestibulopatas crônicos com ou sem histórico de 
quedas 
 

  
Frequência n (%) Qui-Quadrado 

(GC - G1 - G2) 
GC G1 G2 

Gênero 
    

GC - G1 - G2 (p=0,281) Feminino 24 (30,4%) 28 (35,4%) 27 (34,2%) 
Masculino 17 (44,7%) 12 (31,6%) 9 (23,7%) 
    

Atividade 
Física 

    GC - G1 - G2 (p=0,002) 
G1 - GC (p=0,095) 
G2 - GC (p<0,001) 
G1 - G2 (p=0,051) 

Sim 24 (51,1%) 16 (34,0%) 7 (14,9%) 
Não 17 (24,3%) 24 (34,3%) 29 (41,4%) 
    

Legenda: 
GC- grupo controle 
G1- sem quedas 
G2- com quedas 
Nível de significância α = 0,05. 
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Tabela 3. Análise comparativa e frequências absoluta e relativa do exame vestibular, 
do número e diagnóstico de afecções vestibulares entre idosos dos grupos de 
vestibulopatas crônicos com ou sem histórico de quedas 
 

Características Clínicas Grupo 1 
N (%) 

Grupo 2 
N (%) 

Teste de Fisher 
ou Qui-Quadrado 

(G1 - G2) 
Exame Vestibular    

Normal 19 (51,4%) 18 (48,6%) 

p=0,534a Síndrome Périférica Unilateral 7 (41,2%) 10 (58,8%) 
Síndrome Périférica Bilateral 12 (66,7%) 6 (33,3%) 
Síndrome Central 2 (50,0%) 2 (50,0%) 

Afecções Vestibulares    
Uma doença 15 (45,5%) 18 (54,5%) 

p=0,171b Duas doenças 17 (68,0%) 8 (32,0%) 
Três ou mais doenças 8 (44,4%) 10 (55,6%) 

Vertigem Posicional Paroxística 
Benigna    

Presente 16 (59,3%) 11 (40,7%) p=0,390b Ausente 24 (49,0%) 25 (51,0%) 
Labirintopatia Metabólica    

Presente 25 (54,3%) 21 (45,7%) p=0,711b Ausente 15 (50,0%) 15 (50,0%) 
Labirintopatia Vascular    

Presente 11 (52,4%) 10 (47,6%) p=0,978b Ausente 29 (52,7%) 26 (47,3%) 
Síndrome Cócleo-Vestibular 
Idiopática    

Presente 5 (50,0%) 5 (50,0%) p=0,858a Ausente 35 (53,0%) 31 (47,0%) 
Insuficiência Vertebrobasilar    

Presente 3 (37,5%) 5 (62,5%) p=0,465a Ausente 37 (54,4%) 31 (45,6%) 
Doença de Menière    

Presente 4 (66,7%) 2 (33,3%) p=0,677a Ausente 36 (51,4%) 34 (48,6%) 
Presbivertigem / Presbiataxia / 
Presbitinnitus / Presbiacusia    

Presente 2 (33,3%) 4 (66,7%) p=0,414a Ausente 38 (54,3%) 32 (45,7%) 
Síndrome Cervical    

Presente 8 (53,3%) 7 (46,7%) p=0,952b Ausente 32 (52,5%) 29 (47,5%) 
Migrânea Vestibular    

Presente 1 (33,3%) 2 (66,7%) p=0,460a Ausente 39 (53,4%) 34 (46,6%) 
Ototoxicoses    

Presente 1 (50,0%) 1 (50,0%) p=1,000a Ausente 39 (52,7%) 35 (47,3%) 
Legenda: 
G1- sem quedas 
G2- com quedas 
Nível de significância α = 0,05 
a. Teste de Fisher 
b. Teste de Qui-Quadrado 
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Tabela 4. Análise comparativa e frequências absoluta e relativa das características da 
tontura, percepção subjetiva da visão e medo de quedas entre idosos dos grupos de 
vestibulopatas crônicos com ou sem histórico de quedas 
 

Características Clínicas Grupo 1 
N (%) 

Grupo 2 
N (%) 

Teste de Fisher 
ou Qui-Quadrado 

(G1 - G2) 
Tempo de início da tontura    

3 a 6 meses 5 (71,4%) 2 (28,6%) 

p=0,450a 
7 a 11 meses 6 (66,7%) 3 (33,3%) 
1 a 2 anos 6 (40,0%) 9 (60,0%) 
3 a 4 anos 7 (63,6%) 4 (36,4%) 
mais de 5 anos 16 (47,1%) 18 (52,9%) 

Tipo da Tontura    
Tontura rotatória 11 (84,6%) 2 (15,4%) 

p=0,013a Tontura não rotatória 13 (59,1%) 9 (40,9%) 
Ambas 16 (39,0%) 25 (61,0%) 

Duração da Tontura    
Dias 6 (60,0%) 4 (40,0%) 

p=0,617a Horas 4 (44,4%) 5 (55,6%) 
Minutos 11 (44,0%) 14 (56,0%) 
Segundos 19 (59,4%) 13 (40,6%) 

Periodicidade    
Esporádica 5 (55,6%) 4 (44,4%) 

p=0,103a Mensal 4 (28,6%) 10 (71,4%) 
Semanal 16 (69,6%) 7 (30,4%) 
Diária 15 (50,0%) 15 (50,0%) 

Percepção Subjetiva da Visão    
Péssima ou ruim 18 (45,0%) 14 (38,9%) 

p=0,303a Boa 22 (55,0%) 20 (55,6%) 
Excelente 0 (0,0%) 2 (5,6%) 

Medo de Queda    
Sim 30 (53,6%) 26 (46,4%) p=0,784b Não 10 (50,0%) 10 (50,0%) 

Legenda: 
G1- sem quedas 
G2- com quedas 
Nível de significância α = 0,05 
a. Teste de Fisher 
b. Teste de Qui-Quadrado 

  

 



Resultados 

 
 

 
 

48

 

Tabela 5. Variabilidade e análise comparativa do Dizziness Handicap 
Inventory entre idosos dos grupos controle e de vestibulopatas crônicos com 
ou sem histórico de quedas. 
 
Dizziness Handicap Inventory 

(DHI brasileiro) 
Grupo 1 

N (%) 
Grupo 2 

N (%) p- valor 

 
Escore Total    

Média (Desvio-padrão) 43,08 (20,56) 38,17 (18,71) 
0,282b Mediana  41,00 34,00 

Variação 6,00 – 86,00 4,00 – 74,00 
Aspecto Físico    

Média (Desvio-padrão) 14,80 (7,53) 12,50 (6,27) 
0,158a Mediana  14,00 12,00 

Variação 2,00 – 28,00 0,00 – 28,00 
Aspecto Emocional    

Média (Desvio-padrão) 11,65 (7,32) 11,17 (8,31) 
0,668a Mediana 12,00 11,00 

Variação 0,00 – 30,00 0,00 – 30,00 
Aspecto Funcional    

Média (Desvio-padrão) 16,55 (8,85) 14,50 (9,04) 
0,321a Mediana  16,00 11,00 

Variação 0,00 – 36,00 0,00 – 32,00 
Legenda: 
G1- sem quedas 
G2- com quedas 
Nível de significância α = 0,05 
a. Teste de Mann-Whitney 
b. Teste T-Student 

 
 

 

Quadro 1. Caracterização dos idosos que não completaram as condições 2 e/ou 3 à 
avaliação da posturografia pela Balance Rehabilitation Unit, de acordo com gênero, 
idade, histórico de quedas, resultado do exame vestibular e relato de medo de queda 
 

Caso Gênero Idade (anos 
completos) 

Histórico de 
Quedas Condições Exame 

Vestibular 
Medo de 
Queda 

1 Feminino 83 Duas quedas 
e mais 3 Normal Sim 

2 Feminino 81 Uma queda 3 
Síndrome 
Periférica 
Bilateral 

Sim 

3 Feminino 72 Duas quedas 
e mais 3 

Síndrome 
Periférica 
Bilateral 

Não 

4 Feminino 80 Uma queda 2 e 3 Normal Não 
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Tabela 6. Variabilidade, intervalo de confiança e análise comparativa da área do limite de 
estabilidade (cm2) à Balance Rehabilitation Unit entre idosos dos grupos controle e de 
vestibulopatas crônicos com ou sem histórico de quedas 

 

 Grupos Média (Desvio-
padrão) Mediana 

Intervalo de 
Confiança a 

95% 

ANOVA / Teste de 
Bonferroni 

(GC - G1 - G2) 

Área do Limite 
de Estabilidade 
(cm2) da BRU® 

GC (n=41) 154,71 (55,10) 154,00 137,31 - 172,10 p=0,013a 
G1 - GC (p=0,038)b 
G2 - GC (p=0,024)b 
G1 - G2 (p=0,968)b 

G1 (n=40) 125,78 (51,05) 126,50 109,45 - 142,10 

G2 (n=36) 126,53 (49,44) 116,00 108,71 - 144,36 
Legenda: 
BRU: Balance Rehabilitation Unit 
GC- grupo controle 
G1- sem quedas 
G2- com quedas 
Nível de significância α = 0,05 
a. ANOVA 
b. Teste de Bonferroni 
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Tabela 7. Variabilidade, intervalo de confiança e análise comparativa da área do COP 
(cm2) das condições da Balance Rehabilitation Unit entre idosos dos grupos controle e de 
vestibulopatas crônicos com ou sem histórico de quedas 

 
Área do COP (cm2) 
das condições da 
BRU® 

Grupos 
Média 

(Desvio-
padrão) 

Mediana 
Intervalo de 
Confiança a 

95% 

ANOVA / Teste de 
Bonferroni 

(GC - G1 - G2) 

SF / Olhos 
abertos / Sem 
Estímulo 

GC (n=41) 1,86 (1,05) 1,73 1,53 - 2,19 p<0,001a 
G1 - GC (p=0,145)b

G2 - GC (p<0,001)b 
G1 - G2 (p=0,002)b

G1 (n=40) 2,48 (1,35) 2,32 2,05 - 2,90 

G2 (n=36) 5,16 (4,90) 3,28 3,35 - 6,29 

SF / Olhos 
fechados 

GC (n=41) 1,77 (0,98) 1,54 1,45 - 2,08 p<0,001a 
G1 - GC (p=0,015)b

G2 - GC (p<0,001)b 
G1 - G2 (p=0,003)b 

G1 (n=40) 3,03 (2,23) 2,28 2,31 - 3,75 

G2 (n=35) 6,69 (7,83) 3,93 3,85 - 9,73 

Espuma / Olhos 
fechados 

GC (n=41) 10,59 (7,94) 7,71 8,08 - 13,09 p<0,001a 
G1 - GC (p=0,199)b

G2 - GC (p<0,001)b 
G1 - G2 (p=0,014)b 

G1 (n=40) 12,61 (7,03) 12,07 10,36 - 14,86 

G2 (n=32) 20,94 (13,73) 16,05 15,99 - 25,89 

SF / Sacádico 
GC (n=41) 2,16 (0,99) 2,13 1,84 - 2,46 p=0,003a 

G1 - GC (p=1,000)b

G2 - GC (p=0,002)b 
G1 - G2 (p=0,040)b

G1 (n=40) 2,42 (1,32) 2,08 1,99 - 2,84 

G2 (n=36) 3,90 (3,06) 2,96 2,68 - 4,83 

SF / Barras / 
Optocinético 
para Direita 

GC (n=41) 2,09 (1,03) 2,11 1,76 - 2,41 p=0,010a 
G1 - GC (p=0,345)b

G2 - GC (p=0,007)b 
G1 - G2 (p=0,376)b 

G1 (n=40) 2,71 (1,82) 2,31 2,13 - 3,29 

G2 (n=36) 3,86 (3,04) 3,17 2,80 - 5,03 

SF / Barras / 
Optocinético 
para Esquerda 

GC (n=41) 2,27 (1,29) 2,27 1,86 - 2,67 p=0,002a 
G1 - GC (p=1,000)b

G2 - GC (p=0,003)b 
G1 - G2 (p=0,019)b 

G1 (n=40) 2,60 (2,64) 1,79 1,75 - 3,44 

G2 (n=36) 4,07 (3,12) 3,05 2,78 - 4,88 

SF / Barras / 
Optocinético 
para Baixo 

GC (n=41) 2,06 (1,13) 1,95 1,69 - 2,41 p<0,001a 
G1 - GC (p=0,221)b

G2 - GC (p<0,001)b 
G1 - G2 (p=0,060)b 

G1 (n=40) 2,93 (2,29) 1,92 2,12 - 3,66 

G2 (n=36) 4,01 (2,47) 3,55 2,99 - 4,72 

SF / Barras / 
Optocinético 
para Cima 

GC (n=41) 2,30 (1,21) 2,16 1,91 - 2,68 p=0,001a 
G1 - GC (p=1,000)b

G2 - GC (p=0,001)b 
G1 - G2 (p=0,017)b

G1 (n=40) 2,86 (2,48) 1,92 2,06 - 3,65 

G2 (n=36) 4,98 (4,54) 3,48 3,39 - 6,33 

SF / Barras / 
IVV / Direção 
Horizontal 

GC (n=41) 3,17 (1,83) 3,10 2,59 - 3,74 p<0,001a 
G1 - GC (p=0,018)b

G2 - GC (p<0,001)b 
G1 - G2 (p=0,018)b

G1 (n=40) 4,65 (3,10) 4,20 3,66 - 5,64 

G2 (n=36) 7,24 (5,09) 5,61 5,52 - 8,96 

SF / Barras / 
IVV / Direção 
Vertical 

GC (n=41) 3,62 (1,83) 3,37 3,04 - 4,19 p=0,029a

G1 - GC (p=0,679)b

G2 - GC (p=0,024)b 
G1 - G2 (p=0,405)b 

G1 (n=40) 4,63 (3,89) 3,52 3,38 - 5,87 

G2 (n=36) 5,60 (4,11) 4,46 4,20 - 6,98 
Legenda: 
BRU: Balance Rehabilitation Unit 
GC- grupo controle; G1- sem quedas; G2- com quedas 
SF: superfície firme; IVV: interação visuo-vestibular 
Nível de significância α = 0,05 
a. ANOVA 
b. Teste de Bonferroni 
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Tabela 8. Variabilidade, intervalo de confiança e análise comparativa da velocidade de 
oscilação corporal (cm/s) das condições da Balance Rehabilitation Unit entre idosos dos 
grupos controle e de vestibulopatas crônicos com ou sem histórico de quedas 
 
Velocidade de 
Oscilação Corporal 
(cm/s) das condições 
da BRU® 

Grupos 
Média 

(Desvio-
padrão) 

Mediana 
Intervalo de 
Confiança a 

95% 

ANOVA / Teste de 
Bonferroni 

(GC - G1 - G2) 

SF / Olhos 
abertos / Sem 
Estímulo 

GC (n=41) 0,89 (0,26) 0,85 0,80 - 0,96 p=0,002a 
G1 - GC (p=1,000)b

G2 - GC (p<0,001)b 
G1 - G2 (p=0,029)b

G1 (n=40) 0,92 (0,25) 0,89 0,83 - 0,99 

G2 (n=36) 1,17 (0,46) 1,04 0,99 - 1,28 

SF / Olhos 
fechados 

GC (n=41) 1,11 (0,41) 1,02 0,98 - 1,23 p=0,001a 
G1 - GC (p=0,588)b

G2 - GC (p<0,001)b 
G1 - G2 (p=0,029)b

G1 (n=40) 1,23 (0,43) 1,11 1,09 - 1,36 

G2 (n=35) 1,59 (0,67) 1,46 1,34 - 1,84 

Espuma / Olhos 
fechados 

GC (n=41) 2,87 (1,36) 2,55 2,44 - 3,30 p=0,052a 
 G1 (n=40) 3,06 (1,11) 2,77 2,71 - 3,41 

G2 (n=32) 3,45 (1,15) 3,21 3,04 - 3,86 

SF / Sacádico 
GC (n=41) 1,25 (0,63) 1,02 1,05 - 1,45 

p=0,141a G1 (n=40) 1,35 (0,48) 1,30 1,20 - 1,50 
G2 (n=36) 1,46 (0,59) 1,28 1,23 - 1,68 

SF / Barras / 
Optocinético 
para Direita 

GC (n=41) 1,25 (0,55) 1,03 1,07 - 1,42 
p=0,418a G1 (n=40) 1,23 (0,39) 1,16 1,10 - 1,35 

G2 (n=36) 1,36 (0,49) 1,22 1,19 - 1,55 
SF / Barras / 
Optocinético 
para Esquerda 

GC (n=41) 1,19 (0,52) 1,03 1,02 - 1,35 
p=0,236a G1 (n=40) 1,17 (0,42) 1,12 1,03 - 1,30 

G2 (n=36) 1,33 (0,47) 1,29 1,14 - 1,48 

SF / Barras / 
Optocinético 
para Baixo 

GC (n=41) 1,14 (0,47) 0,99 0,98 - 1,28 p=0,030a 
G1 - GC (p=1,000)b

G2 - GC (p=0,028)b 
G1 - G2 (p=0,243)b

G1 (n=40) 1,21 (0,47) 1,16 1,06 - 1,36 

G2 (n=36) 1,41 (0,54) 1,22 1,21 - 1,60 

SF / Barras / 
Optocinético 
para Cima 

GC (n=41) 1,14 (0,46) 1,01 0,99 - 1,28 p=0,014a 
G1 - GC (p=1,000)b

G2 - GC (p=0,015)b 
G1 - G2 (p=0,077)b

G1 (n=40) 1,18 (0,40) 1,13 1,05 - 1,30 

G2 (n=36) 1,50 (0,72) 1,26 1,27 - 1,73 

SF / Barras / 
IVV / Direção 
Horizontal 

GC (n=41) 1,47 (0,65) 1,30 1,26 - 1,67 p=0,034a 
G1 - GC (p=0,487)b

G2 - GC (p=0,028)b 
G1 - G2 (p=0,628)b

G1 (n=40) 1,64 (0,66) 1,46 1,42 - 1,85 

G2 (n=36) 1,86 (0,83) 1,59 1,61 - 2,22 

SF / Barras / 
IVV / Direção 
Vertical 

GC (n=41) 1,69 (0,69) 1,55 1,47 - 1,90 
p=0,617a G1 (n=40) 1,67 (0,54) 1,62 1,49 - 1,83 

G2 (n=36) 1,79 (0,60) 1,82 1,61 - 2,04 
Legenda: 
BRU: Balance Rehabilitation Unit 
GC- grupo controle; G1- sem quedas; G2- com quedas 
SF: superfície firme; IVV: interação visuo-vestibular 
Nível de significância α = 0,05 
a. ANOVA 
b. Teste de Bonferroni 
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O presente estudo incluiu idosos com vestibulopatia crônica, 

respeitando o cálculo amostral realizado, para a avaliação do desempenho do 

equilíbrio corporal à posturografia integrada à realidade virtual. Considerou-se, 

para a inclusão nos grupos G1 e G2, os idosos com queixa de tontura crônica de 

origem vestibular há pelo menos três meses (Cohen, Kimball, 2004), ou seja, 

período superior à média de tempo necessário para a compensação vestibular 

(Bittar, Pedalini, 2006), destacando-se que mais de 90,0% dos idosos incluídos, 

apresentaram tontura por um período superior a seis meses.  

Utilizou-se como GC, idosos com envelhecimento saudável, ou seja, 

aqueles que apresentam equilíbrio na interação entre as várias dimensões da 

capacidade funcional (saúde física, mental, independências nas AVD e 

econômica, integração social e suporte familiar), sem necessariamente significar 

ausência de problemas em todas as dimensões ou doenças (Ramos, 2003).  

Os critérios de inclusão e exclusão do atual estudo visaram evitar 

incluir pacientes com distúrbios do equilíbrio corporal de causas extra-vestibulares, 

não decorrentes do envelhecimento, entre elas as doenças neurológicas como 

Parkinson e acidente vascular encefálico, e transtornos mentais como a depressão 

(Nevitt, 1997) e em uso de medicamentos que pudessem influenciar o CP, e foram 

semelhantes aos utilizados por Baloh et al. (1995), que também avaliaram idosos 

saudáveis e idosos com queixa de desequilíbrio e/ou tontura à posturografia 

estática e dinâmica. 

No GC do presente estudo, não foram incluídos idosos com relato de 

quedas nos últimos seis meses anteriores à avaliação, para que a variável 

“queda” estivesse presente somente em um dos grupos de pacientes 

vestibulopatas crônicos (G2), o que possibilitaria verificar a influência deste 

evento no CP. Mediante tais critérios, a partir da avaliação da AGGA do Projeto 

EPIDOSO II, foram incluídos aproximadamente 8,0% dos prontuários analisados. 

Os principais motivos de exclusão dos idosos do GC foram uso de medicamentos 

de ação no SNC, principalmente os antidepressivos, presença de queixas 

auditivas e/ou sintomas vestibulares e/ou desequilíbrio e prejuízo funcional à 

avaliação da BOMFAQ (três ou mais atividades comprometidas) e quedas. 
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Optou-se pela inclusão no G2 de idosos que tivessem apresentado 

queda(s) por recordatório apenas nos últimos seis meses anteriores à avaliação, 

pois alguns casos de quedas poderiam ser omitidos por viés de memória, se esse 

período fosse maior (Rekeneire et al., 2003). 

A avaliação posturográfica, apesar de fornecer medidas objetivas, foi 

conduzida por um único examinador cego nos grupos G1 e G2, para diminuir a 

possível influência do conhecimento da ocorrência de quedas no momento da 

avaliação. 

A avaliação das condições foi registrada na primeira tentativa, com a 

finalidade de evitar o efeito do aprendizado na tarefa (Shumway-Cook, Woollacott, 

2003a), exceto nos casos de perda de equilíbrio, quando o registro foi feito até a 

terceira tentativa. Uma única evidência de queda durante a avaliação 

posturográfica não é considerada anormal, entretanto, duas ou mais evidências 

de quedas indicam dificuldade na adaptação das informações sensoriais no CP 

(Cohen et al., 1993; Shumway-Cook, Woollacott, 2003d). 

Os grupos avaliados no presente estudo não apresentaram 

diferença significante em relação à altura. Sabe-se que indivíduos mais altos 

apresentam seu CG posicionado superiormente em relação aos indivíduos mais 

baixos (Marchetti et al., 2007; Narciso et al., 2010); portanto, nos indivíduos mais 

altos, poderia gerar desequilíbrio corporal e alterar os parâmetros avaliados à 

posturografia. Os grupos também não apresentaram diferenças significantes em 

relação à idade e ao gênero, concordando com os procedimentos adotados por 

Whitney et al. (2006a), que também estudaram pacientes vestibulopatas em 

relação ao histórico de quedas. O gênero feminino e a idade acima de 80 anos 

são fatores de risco com forte evidência para quedas em idosos da comunidade 

(Nevitt et al., 1989; Teno et al., 1990; Perracini, Ramos, 2002) e a sua maior 

ocorrência em um dos grupos poderia influenciar na avaliação posturográfica. 

Optou-se por não incluir, no presente estudo, idosos com idade 

superior a 85 anos, devido às alterações progressivas e funcionalmente evidentes, 

que ocorrem nesta faixa etária, independente das alterações patológicas típicas 

(Kaye et al., 1994) ou mesmo da presença de distúrbio vestibular. 
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A prevalência da alteração do sistema vestibular em mulheres foi 

documentada por Jonsson et al. (2004), Pothula et al. (2004), Gazzola et al. 

(2006a), Imbaud Genieys (2007) e Warninghoff et al. (2009). A média etária dos 

idosos do atual estudo foi 72 anos, semelhante aos estudos de Gazzola et al. 

(2006a), Suarez et al. (2006), Ortuño-Cortés et al. (2008), Suarez et al. (2008a), 

Pedalini et al. (2009) e Suarez et al. (2009b), que avaliaram idosos com tontura 

e/ou desequilíbrio corporal. 

Em relação ao número de comorbidades nos três grupos do atual 

estudo, verificou-se maior número nos idosos vestibulopatas, principalmente no G2. 

O maior número de comorbidades é prevalente em idosos com histórico de quedas, 

quando comparados aos idosos sem histórico de quedas (Perracini, Ramos, 2002; 

Rekeneire et al., 2003; Morris et al., 2004). Esses achados são corroborados pelo 

fato de que idosos vestibulopatas com maior número doenças associadas, 

apresentam pior desempenho à avaliação do equilíbrio funcional à Berg Balance 

Scale (Gazzola et al., 2006c), o que é indicativo de maior risco de quedas. 

Paralelamente, também se verificou maior uso de medicamentos 

pelos idosos vestibulopatas, principalmente no G2. Gazzola et al. (2006c) também 

observaram que idosos vestibulopatas com pior desempenho à avaliação do 

equilíbrio funcional à Berg Balance Scale, utilizavam maior número de 

medicamentos, e portanto, maior risco de quedas. O uso de maior número de 

medicamentos é, também, mais comum em idosos com histórico de quedas da 

comunidade em geral, quando comparados com idosos sem histórico de quedas 

(Perracini, Ramos, 2002; Siqueira et al., 2007), constituindo forte preditor para 

quedas em idosos da comunidade (Nevitt, 1997; Buatois et al., 2006). 

O prejuízo da capacidade funcional foi maior nos G2 e G1 em 

relação ao GC, porém não apresentou diferença significante entre G1 e G2. 

Idosos da comunidade que também sofreram quedas apresentam maior 

dificuldade, com diferença significante, em comparação aos idosos que não 

sofreram quedas, avaliados pelo mesmo instrumento - BOMFAQ (Rosa et al., 

2003; Ricci et al., 2009). Por outro lado, a presença de quedas não foi variável 

preditora para a incapacidade funcional em idosos vestibulopatas crônicos, 

segundo Aratani (2005). 
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Esperava-se encontrar maior comprometimento funcional nos idosos 

do G2. A ausência de diferença significante pode ter ocorrido pela possível 

adaptação do idoso que já caiu, diante de tarefas mais desafiadoras que 

envolvem maior atenção e cuidado. Outra possível explicação seria a 

sensibilidade limitada do instrumento BOMFAQ, para a avaliação da capacidade 

funcional nos distúrbios vestibulares. Um instrumento de avaliação da capacidade 

funcional mais específico para estes distúrbios é o Vestibular Disorders Activities 

of Daily Living Scale (Cohen, Kimball, 2000), porém o mesmo ainda se encontra 

em processo de adaptação cultural para o Português brasileiro. 

No presente estudo, o desempenho funcional foi semelhante entre 

os grupos G1 e G2. Whitney et al. (2006a) avaliaram a auto-percepção da 

confiança no equilíbrio corporal durante a realização das AVD de indivíduos com 

disfunção vestibular (14 a 90 anos), por meio do instrumento Activities-Specific 

Balance Confidence (ABC) e observaram pior percepção no grupo que referiu 

uma queda em comparação ao grupo que não referiru queda nos últimos seis 

meses (p<0,020). No atual estudo, não foi encontrada diferença significante da 

capacidade funcional entre os idosos que caíram uma vez e aqueles que caíram 

duas ou mais vezes. A auto-percepção da confiança no equilíbrio corporal 

durante a realização das AVD não apresentou diferença significante entre os 

indivíduos que caíram uma vez e aqueles que caíram duas ou mais vezes no 

estudo de Whitney et al. (2006a). 

A maioria dos idosos do G2 não praticava atividade física 

regularmente, diferindo significantemente do GC e do G1. É esperado um 

decréscimo do nível de atividade física com o envelhecimento (Matsudo et al., 

2001), principalmente em uma amostra de idosos com maior número de doenças 

crônicas (osteoarticulares e cardiovasculares) e prejuízo da capacidade funcional, 

como o G2. É fundamental estimular os pacientes com histórico de quedas, para 

que eles mantenham a independência funcional por longos períodos e haja 

redução do risco de quedas (WHO, 2005). 

Os idosos que apresentam histórico de quedas possuem equilíbrio 

corporal mais prejudicado, o que pode fazer com que restrinjam sua atividade 

física. Da mesma forma, a menor prática da atividade física pode piorar o 
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equilíbrio e esta piora fazer com que os idosos evitem a atividade física. A maior 

ocorrência de quedas associou-se ao sedentarismo em estudo populacional de 

idosos da comunidade (Siqueira et al., 2007), reforçando um ciclo vicioso que 

precisa ser evitado, principalmente em idosos que já aumentam a restrição de 

movimentos para evitar os sintomas vestibulares. 

Os pacientes vestibulopatas foram submetidos à 

vectoeletronistagmografia e metade da amostra do presente estudo apresentou 

exame dentro dos parâmetros de normalidade, concordando com os achados de 

Odman e Maire (2008) em pacientes com vertigem e/ou desequilíbrio. Estes casos 

não foram excluídos, em ambos os estudos, pois a história clínica sugestiva de 

disfução vestibular é soberana em relação ao estabelecimento do diagnóstico. Além 

disso, a vectoeletronistagmografia analisa a função do canal semicircular lateral, do 

nervo vestibular superior e a integridade das vias vestíbulo-oculares e oculomotoras, 

não representando a avaliação funcional total/completa do sistema vestibular, 

podendo, portanto, apresentar resultados normais em pacientes vestibulopatas. Os 

grupos não apresentaram diferença significante entre as conclusões do exame 

vestibular, concordando com os achados de Whitney et al. (2006a). 

As afecções vestibulares mais prevalentes foram labirintopatia 

metabólica e vertigem posicional paraxística benigna, semelhante ao estudo de 

Gazzola et al. (2006a), realizado no mesmo serviço. O diagnóstico da afecção 

vestibular e o número de afecções vestibulares associadas não apresentaram 

diferença significante em relação ao histórico de quedas. Tais achados 

contribuíram para tornar os grupos clinicamente mais semelhantes, sendo sua 

principal diferença a presença de quedas. 

Dentre os sintomas avaliados, a associação da tontura rotatória e 

não rotatória teve maior ocorrência no G2, mostrando que neste grupo pode 

haver a possibilidade da presença de outras doenças que podem se manifestar 

com este sintoma, tais como alterações metabólicas e cardiovasculares (Salles 

et al., 2003; Barozzi et al., 2005; Jung et al., 2009). Outra possível explicação 

para este achado é o acometimento concomitante de outros sistemas envolvidos 

com o equilíbrio corporal, além do vestibular, sugerindo um provável distúrbio 

sensorial multifatorial. 
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O idoso com comprometimento do equilíbrio corporal considera como 

tontura não rotatória “falta de segurança ou de firmeza para andar”, “instabilidade ao 

virar-se, levantar-se e/ou sentar-se”, “medo de cair” e “tendência a quase-quedas”, 

insegurança para andar em ruas muito movimentadas ou em espaços amplos e 

abertos, como supermercados e shopping centers (Perracini, Gazzola, 2009), o que 

pode ter aumentado erroneamente a frequência da tontura não rotatória. 

O tempo de início, duração e periodicidade da tontura não 

apresentaram diferença significante entre os grupos do presente estudo. O 

tempo de duração dos sintomas também não se relacionou com o histórico de 

quedas no estudo de Whitney et al. (2006a). Esperava-se encontrar associação 

do histórico de quedas com maior tempo de início, duração e periodicidade, 

como verificado por Gazzola et al. (2006c) em que os idosos que referiram 

tontura de periodicidade diária apresentaram pior desempenho do equilíbrio 

funcional, quando comparados àqueles que referiram tontura esporádica. 

Entretanto, neste estudo, os critérios de exclusão foram diferentes em relação à 

ausência de doenças neurológicas, diabéticos insulino-dependentes e uso de 

medicamentos de ação no SNC ou sobre o sistema vestibular, o que pode ter 

influenciado nestes resultados. 

O medo de sofrer quedas foi relatado pela maioria dos idosos 

vestibulopatas, concordando com os achados de Gazzola et al. (2006b). Os grupos 

não diferiram entre si, apesar de alguns dos parâmetros do CP avaliados no presente 

estudo terem apresentado diferença entre G1 e G2. Tal fato discorda de Kressig et 

al. (2001) e Liu-Ambrose et al. (2006), que afirmaram que idosos da comunidade 

com medo de cair tendem a ter pior desempenho em tarefas do equilíbrio e concorda 

com Legters (2002), que afirmou que mesmo os idosos que nunca caíram também 

relatam medo de cair e evitam atividades nas quais se sintam menos competentes. 

Já o idoso que se percebe capaz de realizar uma determinada tarefa, faz esforço 

maior para realizá-la, tem maior motivação para concluí-la e preserva mais tempo na 

sua realização, de acordo com a teoria de auto-eficácia (Yassuda et al., 2005), 

reforçando, portanto, um comportamento individual. 
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A restrição das atividades cotidianas após uma queda pode ocorrer 

após algum prejuízo físico, incluindo as lesões graves ou mesmo o medo do 

indivíduo de sofrer novo evento (Nevitt, 1997), sendo relatado no presente estudo 

por 10,5% do G2. Gazzola et al. (2006b) verificaram que a restrição das 

atividades foi significativamente maior nos idosos vestibulopatas que cairam duas 

ou mais vezes, quando comparado aos que sofreram apenas uma queda. 

Os idosos referiram auto-percepção da condição visual como “boa”, 

na maioria dos casos, o que não diferiu entre G1 e G2, discordando dos estudos 

de Perracini e Ramos (2002) e Morris et al. (2004), que verificaram que a auto-

percepção da condição visual era ruim ou péssima e esteve associada às quedas 

ocasionais e recorrentes. No entanto, Maki et al. (1994), Stalenhoef et al. (2002) e 

Ricci et al. (2009) que utilizaram medidas visuais objetivas, como a tabela de 

Snellen, não detectaram diferenças entre os idosos que cairam e não cairam. 

A visão funcional é a habilidade de enxergar nitidamente durante as 

AVD em contextos com diferentes disponibilidades de luminosidade, sendo 

composta pela acuidade visual, sensibilidade ao contraste e percepção de 

profundidade. Em uma recente revisão sistemática, apontou-se que há evidências 

na literatura suficientes relacionando um declínio da visão funcional ao risco 

aumentado de quedas (Dias et al., 2008). 

No presente estudo, não foram elegíveis para a amostra, indivíduos 

com comprometimento visual grave ou não compensado com uso de lentes 

corretivas, e, portanto, pode-se ter excluído indivíduos que apresentariam 

doenças graves relacionadas ao sistema visual, diminuindo a prevalência de 

idosos com maior impacto da limitação visual sobre o desempenho no cotidiano. 

Em relação à ocorrência de quedas no último ano, Perracini e Ramos 

(2002) e Siqueira et al. (2007) mostraram prevalência de 32,7% de idosos 

residentes na cidade de São Paulo e 34,8% de idosos de uma área de abrangência 

de unidades básicas de 41 municípios de sete estados do Brasil, respectivamente. 

Os idosos vestibulopatas do estudo de Gazzola et al. (2006a) apontou maior 

prevalência (53,3%) no período referido. No presente estudo, a prevalência 

também foi maior (47,4%), entretanto, utilizou-se na busca o recordatório de seis 
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meses. Pothula et al. (2004) verificaram que a incidência de quedas nos 

vestibulopatas é maior nos indivíduos com 60 anos e mais. A tontura de origem 

vestibular pode ser um fator desencadeante de quedas e quedas recorrentes, pois 

segundo Herdman et al. (2000), as disfunções vestibulares limitam o CP e, 

portanto, comprometem a estabilidade e o alinhamento corporal. Estes autores 

verificaram maior número de quedas em pacientes com disfunção vestibular 

bilateral entre 65 a 74 anos, com diferença estatisticamente significante quando 

comparados aos idosos da comunidade, da mesma faixa etária. 

O impacto da tontura na qualidade de vida não apresentou diferença 

significante entre os grupos do presente estudo, discordando dos achados de 

Cavalli (2003) e Ganança et al. (2003b), que aplicaram o DHI brasileiro a 

cinqüenta idosos vestibulopatas. Os autores dividiram os idosos em dois grupos, 

ou seja, que caíram e idosos que não caíram no último ano. Observaram que 

idosos que caíram apresentaram médias maiores em relação aos que não caíram, 

exprimindo, dessa forma, que os idosos que caíram têm propensão a perceber 

com mais freqüência a piora da tontura nas diversas situações propostas pelo 

questionário utilizado, o que denota aumento de restrições, se comparados aos 

que não caíram no último ano. Provavelmente os critérios de exclusão podem ter 

influenciado nestes resultados, à semelhança dos sintomas referidos tempo de 

início, duração e periodicidade da tontura. 

Os idosos foram submetidos à avaliação posturográfica em dez 

condições sensoriais, na tentativa de identificar os indivíduos que apresentaram 

maior oscilação corporal mediante condições com diferentes estímulos visuais 

e/ou somatossensoriais. 

Quatro casos do G2 apresentaram dificuldade em completar a 

avaliação posturográfica nas condições 2 (SF e OF) e 3 (superfície de espuma e 

OF), devido à incapacidade de manutenção na postura ortostática. No estudo de 

Camicioli et al. (1997), os indivíduos que apresentaram perda de equilíbrio 

durante a posturografia, também corresponderam àqueles que relataram quedas 

no ano anterior. Buatois et al. (2006) apontaram que a proporção de perda de 

equilíbrio dos idosos saudáveis com quedas recorrentes durante a terceira 
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tentativa foi significativamente maior quando comparados aos idosos que não 

caíram (p=0,007) e aos idosos que caíram uma vez (p=0,055). A perda de 

equilíbrio durante a posturografia pode apontar risco de quedas durante a AVD. 

O LE é a área onde a oscilação do paciente é mais segura e uma 

redução significativa desta área faz com que qualquer oscilação súbita do COP 

possa exceder o LE e aumentar o risco de queda (Suarez et al., 2008a). Tal 

definição também justifica que idosos com distúrbios de equilíbrio possam 

apresentar redução do LE devido ao medo de queda, por não atingir seus limites 

reais ao realizar a prova, quando comparados a idosos saudáveis. 

Portanto, não é correto afirmar que uma área do COP que excede o 

LE represente sempre uma queda, porém, pode-se dizer que o risco de queda é 

muito alto, pois geralmente ocorre em pacientes que apresentam maior oscilação 

corporal. Tal fato ressalta a importância do avaliador verificar sempre se o 

paciente utiliza estratégia de passo ou movimentos dos membros superiores, 

calcanhares e/ou pés, cuidado observado no presente estudo. 

Na avaliação do LE, o pesquisador orientou o movimento em 

pêndulo invertido por meio da estratégia de tornozelo, a ser realizado pelo 

paciente por no máximo três vezes, para dimnuir a familiarização com a tarefa 

motora realizada. O LE foi significativamente maior no GC, quando comparados 

aos do G1 e G2, semelhantes aos estudos de Suarez et al. (2008a) e Suarez et 

al. (2009b), sendo ambos também realizados por meio da BRU®. 

É importante destacar que os três grupos apresentaram valores 

elevados do DP em relação à média, mostrando grande variabilidade na 

execução desta prova, como já demonstrado por Suarez et al. (2009b). Tais 

achados podem ser atribuídos à dificuldade de utilizar somente a estratégia de 

tornozelo, já que as estratégias motoras são consideradas sinergias musculares e 

raramente ocorrem de maneira isolada nos indivíduos idosos, pois compensam 

com estratégia mista de quadril-tornozelo (Amiridis et al., 2003; Barozzi et al., 

2005; Liaw et al., 2009). Provavelmente, a utilização de estratégias motoras nos 

idosos ocorre devido à presença de doenças osteomusculares e maior dificuldade 

no planejamento das habilidades motoras (Cohen et al., 1996). 
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Na condição 1 (SF e OA), condição basal da avaliação 

posturográfica, as diferenças dos parâmetros da área do COP e da VOC foram 

verificadas entre G2 e GC, e G1 e G2, revelando valores mais elevados no G2, 

em que o equilíbrio corporal foi pior. Estes achados também foram encontrados, 

na mesma condição, por Baloh et al. (1995), Ortuño-Cortés et al. (2008), Suarez 

et al. (2008a) e Suarez et al. (2009b). Entretanto, nos estudos anteriormente 

citados, o histórico de quedas não foi considerado e o grupo controle também 

incluiu indivíduos adultos não idosos. Os resultados do presente estudo 

discordaram dos achados de Wallmann (2001), pois não encontraram diferença 

entre idosos que caíram ou não no último ano, anterior à avaliação.  

Na condição 1, não se verificou diferença significativa entre GC e G1, 

em ambos os parâmetros avaliados. Pedalini et al. (2009) demostraram que os 

valores dos parâmetros posturais não estão alterados nesta condição em pacientes 

com disfunção vestibular, uma vez que utilizam pistas visuais e somatossensoriais 

para a manutenção do equilíbrio corporal, compensando a informação inacurada do 

sistema vestibular. Para Tossavainen et al. (2006), em situações estáticas, tal como 

uma posição quieta, os sistemas mais relevantes estão atuando abaixo de seus 

limiares e os mecanismos de CP não podem ser plenamente explorados.  

Nos distúrbios do equilíbrio, respostas corretivas são geralmente 

atrasadas, quando ocorre uma perturbação externa (movimento da plataforma) e a 

PDC pode detectar problemas nestas condições. Tal afirmação concorda com os 

achados de Baloh et al. (1998b), que verificaram aumento significativo da VOC nos 

70 idosos de 75 anos e mais, com distúrbios vestibulares periféricos e centrais e 

com tontura e/ou desequilíbrio de causas desconhecidas em relação aos 70 idosos 

que consideraram seu equilíbrio normal para a idade (grupo controle) nos testes 

dinâmicos (plataforma com tilt), e em contraste, esta medida não apresentou 

diferença significante entre os grupos na plataforma estática. 

Na condição 2 (SF e OF), foram verificadas diferenças da área do 

COP entre os três grupos e da VOC entre G2 e GC, e G1 e G2, mostrando que o 

uso da informação visual tem grande importância para o equilíbrio corporal, 

principalmente nos idosos, que apresentam alterações somatossensoriais 
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decorrentes do envelhecimento (Bruce, 1980; Morris, McManus, 1991; 

Richardson, Ashton-Miller, 1996; Mitchell, Mitchell, 2000) e/ou histórico de quedas 

(Whitney, Herdman, 2002). Achados semelhantes foram verificados por Baloh et 

al. (1995), por Buatois et al. (2006) entre os grupos (não caíram / histórico de uma 

queda/ histórico de duas ou mais quedas) de idosos saudáveis e funcionalmente 

ativos pelo escore de equilíbrio da condição 2 da SOT (superfície fixa e OF) e por 

Ortuño-Cortés et al. (2008) na condição de Romberg com OF. A VOC não 

diferenciou os idosos do G1 e GC, corroborando aos achados de Baloh et al. 

(1995) e Baloh et al. (1998b). 

A condição de espuma com OA não é oferecida pelo módulo de 

Posturografia do software utilizado no presente estudo, não permitindo a 

comparação com outros estudos e o conhecimento das respostas posturais dos 

idosos, quando apenas a informação somatossenorial está inacurada, já que as 

alterações decorrentes do envelhecimento, como a diminuição na sensação táctil 

na planta dos pés, aumento do limiar para sensibilidade vibratória e diminuição da 

acurácia no senso de posição articular (Richardson, Ashton-Miller, 1996) por si só, 

já trazem prejuízos funcionais. 

Em revisão sistemática de estudos prospectivos, a velocidade média 

ML e a amplitude do deslocamento ML do COP na posição ortostática em SF com 

OA ou OF, foram as medidas de plataforma de força preditoras de quedas em 

idosos (Piirtola, Era, 2006). Medidas relacionadas com a posturografia dinâmica 

não foram consideradas preditivas de quedas em idosos. Tais resultados 

reforçam a importância das medidas de oscilação corporal na posturografia 

estática da BRU®, na condição de SF e OA. 

Na condição 3 (superfície de espuma e OF), em que as informações 

do sistema somatossensorial estão inacuradas pelo uso da espuma e a 

informação visual ausente, o sistema vestibular age como principal fonte de 

informação sensorial para o CP. As diferenças da área do COP foram verificadas 

entre G2 e GC, e G1 e G2, demonstrando o pior desempenho dos pacientes 

vestibulopatas e com histórico de quedas, concordando com Horak et al. (1990). 
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A VOC não diferenciou os grupos nesta condição, entretanto, 

mostrou uma evidente tendência à significância. Manchester et al. (1989), Cohen 

et al. (1993) e Camicioli et al. (1997) demonstraram que os idosos saudáveis não 

conseguem utilizar adequadamente os dados fornecidos pelo sistema vestibular, 

provavelmente pelas perdas causadas pelo envelhecimento (Sloane et al., 1989; 

Konrad et al., 1999). Possivelmente, se os dados dos quatro casos do G2, que 

foram incapazes de realizar o teste desta condição não tivessem sido 

descartados, a diferença encontrada seria estatisticamente significante. 

Baloh et al. (1995) e Baloh et al. (1998b) também não verificaram 

diferenças significantes da VOC entre idosos com distúrbios de equilíbrio e/ou 

tontura e idosos do grupo controle, na condição de espuma e OF em 

posturografia estática. Nestes estudos também não foram verificadas diferenças 

significantes na VOC nos grupos controle e de pacientes que relataram quedas 

em comparação aos que não relataram evento. Tais achados podem ser 

atribuídos à fixação postural e ao medo de queda durante a prova (Baloh et al., 

1998b; Marchetti, Whitney, 2005). 

A terceira condição é claramente uma das mais desafiadoras para o 

CP (Suarez, Arocena, 2009), sendo observados no presente estudo maiores valores 

da área do COP e da VOC, em relação às demais condições. A diminuição da 

informação somatossensorial, particularmente com OF, faz com que os indivíduos 

dependam da função vestibular, tornando o risco de queda mais elevado. O uso do 

cinto de segurança pode dar a impressão ao paciente que ele está mais seguro e 

com isso influenciar nas respostas posturais, devido à redução da necessidade do 

uso de forças de reação do solo para manter o equilíbrio corporal, resultando na 

diminuição dos valores de oscilação corporal (Jacobson et al., 2001). Por isso, o cinto 

de segurança não foi utilizado nas demais condições. 

As condições 4 a 10 avaliaram o CP utilizando-se de estimulação 

visual por meio dos óculos de realidade virtual. Sabe-se que os movimentos 

oculares reflexos como rastreio pendular, sacádico, perseguição ocular lenta, 

vergência e optocinético (Barnes, 1979; Norré, 1990; Perracini, Gazzola, 2009) 

participam ativamente nos mecanismos de CP, integrados em harmonia com as 
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conexões vestibulares múltiplas e complexas, como vestíbulo-cerebelares, 

vestíbulo-espinhais, vestíbulo oculares e vestíbulo-corticais, e permitem a 

estabilização da imagem da cena visual externa na retina nas diversas situações 

de movimento em que o ser humano é submetido (Moreira, Maudonnet, 1998). 

O sistema sacádico consiste em movimentos rápidos dos olhos, quando 

o RVO e a perseguição ocular lenta não conseguem manter o objeto de interesse na 

fóvea, ou seja, visualizá-lo nitidamente (Lewis et al, 1999). No envelhecimento, há 

diminuição do ganho dos movimentos sacádicos (Konrad et al., 1999). 

Na condição 4 (SF e estímulo sacádico), as diferenças dos parâmetros 

da área do COP foram verificadas entre G2 e GC, e G1 e G2, sendo os valores mais 

elevados em G2. Estes achados também foram encontrados, na mesma condição, 

por Suarez et al. (2008a) e discordaram dos achados de Suarez et al. (2001). A VOC 

não diferenciou os grupos na condição 4, concordando com Suarez et al. (2001) e 

discordando de Suarez et al. (2008a). 

As condições de 5 a 8 avaliaram o CP mediante a estimulação 

optocinética nas direções horizontal e vertical. A resposta optocinética é uma 

combinação dos mecanismos de perseguição ocular lenta e sacádico; pode ser 

produzida por movimentos repetidos por meio de um indivíduo estacionário e 

campo visual em movimento, indivíduo em movimento e campo visual 

estacionário, ou ambos (Shepard, 2007). 

Na condição 5 (SF e estimulação optocinética para direita), houve 

diferença significante da área do COP apenas entre G2 e GC. Na condição 6 (SF e 

estimulação optocinética para esquerda), houve diferença significante da área do 

COP entre G2 e GC, e G2 e G1. Nas condições 7 e 8 (SF e estimulação 

optocinética vertical para baixo e para cima), houve diferença significante da área 

do COP e também da VOC entre G2 e GC; e a área do COP também mostrou uma 

tendência à diferença significante (p=0,060) na estimulação optocinética para baixo 

e diferença significante na estimulação optocinética para cima entre G2 e G1. 

Estes resultados concordam com Suarez et al. (2008a) que 

mostraram valores superiores da área do COP e da VOC, por meio da avaliação 

posturográfica da BRU®, no grupo de idosos com histórico de instabilidade e 
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quedas no último ano em comparação às respostas posturais de voluntários 

saudáveis nas estimulações optocinéticas horizontais e verticais. Não foram 

encontrados, na literatura pertinente, outros trabalhos que compararam o CP de 

idosos mediante a estimulação optocinética em relação ao histórico de quedas. 

Nossos resultados sugerem que o estímulo optocinético vertical possa ser mais 

estimulante em relação aos de barras nas horizontais. 

O RVO é de grande importância para a manutenção do equilíbrio 

corporal, por ser o único reflexo com velocidade compatível aos movimentos 

cefálicos de alta velocidade angular (Konrad et al., 1999). Trata-se de um reflexo 

que age a curta latência para gerar movimentos oculares para compensar a 

rotação da cabeça, a fim de preservar a visão clara durante a locomoção (Fife et 

al., 2000). Apresenta, entretanto, comprometimento relacionado à senescência 

vestibular (Konrad et al., 1999; Zee, 2000; Kerber et al., 2006), decorrente da 

redução da sensibilidade dos canais semicirculares às estimulações angulares de 

alta frequência, interferindo nas respostas reflexas aos movimentos rápidos do 

segmento cefálico (Nakayama et al., 1994). 

Para a avaliação das condições 9 e 10 (SF e IVV), avaliou-se a 

atuação do RVO associado ao estímulo optocinético, nas direções horizontal ou 

vertical, à medida que o indivíduo realiza movimentos lentos e uniformes de 

rotação ou flexo-extensão da cabeça, respectivamente. Estas condições implicam 

em uma "fusão funcional" sensorial entre o RVO (desencadeado pelo movimento 

da cabeça) e o reflexo optocinético (desencadeados pela velocidade do fluxo 

visual), que deverão ser adaptados para atingir a estabilidade da imagem da 

retina, sendo estas as funções mais prejudicadas em idosos com instabilidade 

postural. Qualquer alteração no ganho desses reflexos ou no processamento 

central produz a instabilidade da imagem da retina, implicando em reajustes como 

a introdução de outros reflexos compensatórios, tais como os reflexos vestíbulo-

cólico e cervico-cólico (Sturnieks et al., 2008; Suarez et al., 2008a). 

Na condição 9 (IVV na direção horizontal), a área do COP diferenciou 

os três grupos e a VOC apenas G2 e GC. Suarez et al. (2001) verificaram maiores 

valores destes parâmetros em idosos com distúrbio vestibular central e histórico de 
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desequilíbrio e duas ou mais quedas no último ano, quando comparados a 

indivíduos do grupo controle, porém estas diferenças não foram significantes; 

entretando, neste mesmo estudo, verificaram diferença significante destes 

parâmetros entre indivíduos do grupo controle e cinco pacientes que apresentaram 

assimetria do nistagmo optocinético, com preponderância direcional significante na 

eletronistagmografia, sugerindo que o distúrbio deste reflexo pode comprometer o 

CP. Suarez et al. (2008a) também encontrou diferença significante da área do COP 

e a VOC entre idosos com instabilidade e quedas e indivíduos do grupo controle 

(incluindo adultos não idosos).  

Na condição 10 (IVV na direção vertical), somente o G2 apresentou 

valores significantemente maiores da área do COP em relação ao GC, 

corroborando aos achados de Suarez et al. (2008a). Cotini (2010) observou 

associação significante entre a área do COP nas condições 9 e 10 e o melhor 

desempenho à marcha em idosos vestibulopatas crônicos com menor risco de 

quedas à avaliação por meio do Dynamic Gait Index e não observou estas 

associações com a VOC, pela posturografia da BRU®.  

A manifestação clássica da degeneração do RVO é o desequilíbrio à 

rotação do corpo com conseqüente desvio à marcha (Simoceli, 2007), sendo a 

marcha mais difícil para realizar quando associada aos movimentos cefálicos 

(Marchetti, Whitney, 2006), e, portanto maior relação com a ocorrência de quedas 

(Whitney et al., 2004). A fixação postural e/ou restrição da amplitude de movimento 

cervical no plano sagital, por fatores biomecânicos relacionados ao processo de 

envelhecimento podem ter contribuído para estes achados, a fim de não deflagrar a 

tontura e o desequilíbrio corporal (Marchetti, Whitney, 2005; Woollacott, 2000). 

Pelos resultados obtidos nas condições 9 e 10, também é possível 

inferir que o movimento horizontal de cabeça pode ser mais estimulante ou 

promover maior conflito visual, em relação ao movimento de flexo-extensão de 

cabeça, quando associado aos estímulos optocinéticos, de acordo com Kasse et 

al. (2010), que verificaram redução do valor da área do COP na condição 9, pré e 

pós manobra de Epley em idosos com vertigem posicional paroxística benigna e 

não verificaram diferença deste parâmetro na condição 10. 
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A partir dos resultados da presente amostra, sugerimos que 

condições sensoriais que mais precisam ser enfatizadas para a reabilitação 

vestibular com realidade virtual nos idosos vestibulopatas são SF e OA, SF e OF, 

superfície de espuma e OF, SF e estímulo sacádico, SF e estímulos optocinéticos 

nas direções para esquerda e para cima e SF e IVV horizontal, já que 

apresentaram valores significativamente maiores em todas as análises 

comparativas com GC e em algumas delas com G1, principalmente nos 

parâmetros da área do deslocamento do COP. 

O LE também se mostrou reduzido nos idosos vestibulopatas, e 

sabendo que o comprometimento da estratégia de tornozelo pode prejudicar as 

tarefas funcionais do equilíbrio corporal, como a marcha e as transferências 

posturais como sentar e levantar sugere-se, também enfatizar na reabilitação 

alongamento dos arcos plantares, mobilização do pé e fortalecimento de 

dorsiflexores de tornozelo (Akerman et al., 2009).  

E ainda, a BRU® também disponibiliza três Jogos de Treinamento 

Postural, com diferentes graus de complexidade, para exercitar o controle fino, 

lento e rápido da posição do COP. Esse procedimento terapêutico tem por 

objetivos aumentar a área do LE, reduzir a VOC do COP, promover integração 

sensorial (visual, vestibular e somatossensorial) e aperfeiçoar as estratégias de 

equilíbrio corporal (em destaque as reações de tornozelo) e coordenação motora, 

de forma lúdica e interativa (BRU®, 2006; Gazzola et al., 2009). 

As manifestações clínicas de idosos vestibulopatas crônicos são 

caracterizadas por tontura e medo de queda, sendo a instabilidade 

frequentemente desencadeada por movimentos e / ou grandes estímulos de fluxo 

óptico (conflito sensorial visuo-vestibular). O desconforto, a instabilidade e os 

sintomas dos pacientes com disfunção vestibular são aumentados por ambientes 

visuais complexos ou com estímulos intensos (por exemplo, caminhar entre uma 

multidão, mercado ao ar livre ou shopping center, utilizar escadas rolantes, dirigir 

automóveis, estímulo optocinético em um trem ou metrô), que frequentemente 

provocam um conflito visuo-vestibular (Whitney et al., 2006b). 
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As condições de conflito visual disponíveis caracterizam o diferencial 

da BRU® em relação a outras plataformas convencionais, com importante 

aplicação clínica na avaliação do paciente idoso, para reforçar a estimulação dos 

reflexos oculomores, já alterados com o envelhecimento. 

Sugere-se que tais estímulos possam ser enfatizados durante a 

reabilitação também nas tarefas dinâmicas, como na marcha. Para reabilitação do 

equilíbrio corporal, os estímulos visuais são agrupados conforme o reflexo 

oculomotor envolvido: Foveal (Perseguição lenta; Sacádico), Retinal (Barras 

Optocinéticas lineares e circulares e Túnel Optocinético) e Interação Sensorial 

(Barras Optocinéticas e Túnel Optocinético associados à inclinação e flexo-

extensão de cabeça), além de ambientes virtuais, como jardim, cozinha, sala e 

quadras de jogos, para recriar situações cotidianas que podem estar associados a 

outro estímulo visual. 

A dependência visual e a vertigem visual têm sido descritas como 

distúrbios posturais, obtidos a partir de alterações na informação visual. Dois 

diferentes tipos de informações visuais são utilizados nos processos perceptivos 

relacionados ao CP: a velocidade global e fluxo óptico. Velocidade global requer 

processos que integram informações de velocidade para as regiões relativamente 

grandes do campo visual e atua principalmente nas regiões dos campos visuais 

periféricos. O fluxo óptico requer a recuperação de informações precisas da 

velocidade e da trajetória dentro do campo visual e opera no campo visual central 

(Suarez et al., 2001). A dependência visual provoca CP ruim quando reações 

rápidas são necessárias. Na lesão vestibular, a deficiência é compensada com a 

visão, levando à predominância da visão sobre a informação vestibular. 

A imersão em realidade virtual diminui a dependência visual no CP. 

Sugere-se que esta aumente a contribuição das informações vestibular e 

somatossensorial para o CP, mostrando ser um tratamento promissor para a 

compensação vestibular por induzir maior contribuição aos sistemas vestibular e 

somatossensorial para o CP (Akizuki et al., 2005). 

A efetividade da reabilitação vestibular por realidade virtual com a 

utilização da BRU® foi demonstrada nos estudos de Suarez et al. (2006) com 26 
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idosos, na faixa etária entre 73 a 82 anos, com distúrbios do equilíbrio corporal e 

histórico de duas ou mais quedas no último ano e de Suarez et al. (2008a) com 32 

idosos, faixa etária entre 67 a 82 anos e histórico de instabilidade e quedas no 

último ano. Estes idosos foram submetidos a um protocolo de treinamento sob 

diferentes condições sensoriais, para simulação de estímulos ambientais, pelo 

sistema de realidade virtual da BRU®: alterações na superfície de suporte, 

estimulação de respostas oculomotoras sacádicas, optocinéticas, RVO e IVV. Após 

o programa de reabilitação vestibular, os valores da área do COP e VOC 

diminuíram significativamente nas condições avaliadas nestes estudos, mostrando 

a melhora das respostas do CP e revelando o fenômeno de adaptação postural. O 

impacto da tontura na qualidade de vida apresentou uma melhora significante pela 

avaliação do Dizziness Handicap Inventory, no estudo de Suarez et al. (2008a). 

O uso da tecnologia de realidade virtual na reabilitação do 

equilíbrio, por meio dos processos de integração sensório-motora e exposição a 

estímulos sensoriais específicos que provocaram a instabilidade, visam alcançar 

a adaptação de respostas posturais por processos plásticos de recuperação do 

SNC. A reabilitação é elaborada de forma seletiva, a partir dos achados do 

paciente que se mostraram prejudicados na avaliação do CP, e 

conseqüentemente a concepção de programas de treinamento personalizado 

para cada paciente pode constituir uma intervenção útil em programas de 

prevenção de quedas para os idosos e otimizar a funcionalidade, já alterada em 

idosos vestibulopatas, quando comparadas aos idosos da comunidade (Aratani 

et al., 2006; Aratani et al., 2010). 

Aratani et al. (2010), em um estudo que hierarquizou as AVD de 

idosos vestibulopatas, para discriminar a incapacidade funcional entre os grupos 

“com dificuldade” e “sem dificuldade”, pelo instrumento BOMFAQ, mostraram a 

seguinte ordem decrescente: andar perto de casa, tomar banho, fazer compras, 

sair de condução, fazer limpeza de casa, preparar refeições, subir escadas, vestir-

se, deitar-se/levantar-se da cama, andar no plano, cortar unha dos pés, pentear 

cabelo, comer, ir ao banheiro em tempo e medicar-se na hora. 
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As tarefas que mais discriminaram os idosos com prejuízo funcional 

são complexas para o controle motor, exigem maior interação dos estímulos 

sensoriais e movimentos repetitivos de rotação e flexo-extensão de cabeça e 

consequentemente podem provocar ou agravar a tontura, devido à estimulação 

do RVO, que no idoso vestibulopata, frequentemente encontra-se com ganho 

diminuído (Konrad et al., 1999). 

Sabendo que os idosos com vestibulopatia apresentam maior 

dependência visual nas atividades em comparação aos indivíduos que não a 

apresentam, a imersão em realidade virtual possibilita produzir simulações 

interativas em ambiente multidimensional e multissensorial gerado por sistema 

computacional e explorado em tempo real para estimular diferentes respostas 

reflexas (oculomotoras, optocinéticas, vestibulo-ocular e vestíbulo-espinhal) 

envolvidos no CP. Os ambientes virtuais permitem a interação do usuário com o 

ambiente virtual e também com objetos virtuais dentro do ambiente. 

Com o uso de realidade virtual, as principais informações da 

percepção de estimulação como, por exemplo, a velocidade angular do alvo, a 

direção, o tamanho e o volume dos objetos, podem ser modificados para simular 

diferentes ambientes (Suarez et al., 2008a; Suarez et al., 2009a). Para Virk e 

McConville (2006), um ambiente de realidade virtual pode incentivar movimentos 

de cabeça e dos olhos com mais frequência para atingir os objetivos das tarefas, 

como por exemplo, a distância do alvo. Isto requer constantes perturbações do 

equilíbrio corporal, constituindo um treinamento para indivíduos com histórico de 

quedas ou com suscetibilidade a tal. 

Associadas às perturbações dos estímulos visuais e vestibulares, 

situações de conflitos somatossensoriais também devem ser estimuladas na 

reabilitação do equilíbrio corporal, por meio de diversos recursos fisioterapêuticos 

(bolas, giro-planos, superfícies de diferentes densidades e texturas, entre outros), 

devido redução e lentidão na condução da informação somatossensorial 

proveniente dos membros inferiores, próprias do processo de envelhecimento, com 

a finalidade de se alcançar o mecanismo de substituição sensorial no processo de 

compensação vestibular. 
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No sentido de diminuir o risco de quedas, o treino de equilíbrio corporal 

preconiza outros tipos de intervenção, tais como exercícios de alongamento da 

musculatura da cadeia posterior e cervical; pompage cervical; treino de força 

muscular do tronco inferior e membros inferiores dos grupos isoladamente e também 

em atividades dinâmicas; melhora das estratégias de troca postural em diferentes 

contextos; e treino da marcha. O treinamento do equilíbrio corporal deve contemplar 

tarefas simultâneas cognitivas e motoras, incluindo variação da tarefa e do ambiente, 

de forma progressiva e controlada (Akerman et al., 2009). 

A presente pesquisa fez uso exclusivo da avaliação posturográfica, 

entretanto, vários estudos apontaram que escores posturográficos 

correlacionaram-se com medidas funcionais do equilíbrio corporal e da marcha 

(Camicioli et al., 1997; Baloh et al. 1998b; O'Sullivan et al., 2009; Cotini, 2010). 

Geralmente, nos testes clínicos de avaliação da interação sensorial, 

para evitar a influência da aprendizagem, as condições são aleatorizadas para 

cada indivíduo avaliado (Cohen et al., 1993). Neste estudo, não foi utilizado 

software personalizado que permitisse a aleatorização das condições, para evitar 

este viés e, portanto, todos os indivíduos foram avaliados na seqüencia 

padronizada pela BRU®, ou seja, da primeira condição até a décima. 

Outro fator a ser considerado é a permanência na postura ortostática 

da quarta a décima condição, geralmente sem intervalo de descanso, devido à 

dificuldade de posicionamento na plataforma. Tal situação pode predispor o 

indivíduo à fadiga muscular, principalmente no idoso, que apresenta declínio da 

força muscular resultante da sarcopenia (Roubenoff, Hughes, 2000), e 

comprometer o CP mesmo na manutenção da postura ortostática (Perracini, 

Gazzola, 2009). Entretanto, os idosos foram instruídos no atual estudo a solicitar 

descanso, sempre que necessário. 

Uma limitação do presente estudo foi o conhecimento prévio pelo 

pesquisador principal dos idosos do GC, devido à realização das análises dos 

prontuários do Projeto EPIDOSO II pelo mesmo, para a verificação dos critérios 

de inclusão, a partir da AGGA. 



Discussão 

 
 

 
 

73

Alguns tipos de posturografia fornecem a variável do COP em função 

do tempo, sendo chamado de estabilograma. A frequência da oscilação corporal 

(heartbeats) pode ser visível graficamente e utilizada para avaliar o CP, por meio dos 

parâmetros do deslocamento do corpo e da velocidade média, nas direções ML e AP 

(Tossavainen et al., 2006). No presente estudo, os parâmetros da posturografia 

estática da BRU® disponíveis forneceram apenas valores médios da área do COP e 

da VOC desenvolvidos no tempo de 60 segundos para cada condição, porém não 

verificou qual a direção que apresentou maior oscilação corporal.  

Para Ortuño-Cortés et al. (2008), um dos problemas na comparação 

dos achados entre os estudos de avaliação por meio da posturografia estática ou 

dinâmica é a diferença na padronização da sua aplicação, em relação a diversas 

variáveis durante o exame, ou seja, a posição dos pés e dos membros superiores, 

a posição cabeça, a representação dos resultados, os parâmetros, amostra 

estudada, entre outros.  

O presente estudo oferece dados para a avaliação da posturografia 

estática da BRU® em relação ao histórico de quedas de idosos vestibulopatas, 

entretanto, outros estudos do tipo transversal são necessários com tamanhos 

amostrais maiores, que permitam análises discriminantes e de regressão logística, 

para prever se determinado caso pertence ao grupo de idosos com ou sem quedas 

e conhecer a influência que as variáveis avaliadas pela posturografia exercem 

sobre a ocorrência de quedas, respectivamente. E ainda, notamos a necessidade 

de realizar estudos específicos incluindo idosos com histórico de quedas 

recorrentes e idosos com distúrbios neurológicos e outras populações específicas. 

Também não foram encontrados estudos comparativos com a 

utilização da posturografia da BRU® de adultos assintomáticos em diferentes 

faixas etárias, à semelhança do estudo de Cohen et al. (1996), de Baloh et al. 

(1998a) e de Era et al. (2006), para verificar a influencia da idade e do gênero, 

como também de estudos prospectivos de idosos assintomáticos, à semelhança 

do estudo de Buatois et al. (2006), para verificar as alterações no envelhecimento 

e a ocorrência de quedas e, também, de idosos vestibulopatas para identificar as 

condições preditoras de quedas, a fim de evitar viés da lembrança, que pode 

ocorrer nos estudos de recordatório. 
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A origem da instabilidade postural nos idosos é multifatorial e a 

abordagem deve ser multidisciplinar. Sem dúvida, é elevada a prevalência destes 

pacientes com déficit nos receptores sensoriais, envolvidos com os sistemas do 

equilíbrio corporal (Bittar et al, 2002; Suarez et al., 2008a). As quedas podem 

comprometer a autonomia do idoso e aumentar os custos com as necessidades 

assistências, exercendo importante impacto social (Findorff et al., 2007). Visando 

o treinamento e/ou compensação das estratégias sensoriais deficitárias e a 

diminuição da dependência de um único sistema (Rose, Clark, 2000; Bugnariu, 

Fung, 2007; Ricci et al., 2009), os resultados deste estudo permitem propor a 

reabilitação por realidade virtual associada ao treinamento funcional, por meio dos 

déficits identificados por avaliação dos sistemas e investigação funcional do 

equilíbrio corporal do idoso. 

Sintetizando, a área do COP diferenciou os grupos nas dez 

condições avaliadas. A VOC diferenciou o G2 e o GC em cinco das dez condições 

avaliadas e o G2 em relação ao G1 apenas nas duas primeiras condições, sendo 

maiores os valores no G2, em que o controle do equilíbrio é pior. Tais achados 

podem mostrar que a posturografia permite quantificar e identificar aqueles com 

risco de cair, pois a ocorrência das quedas aumenta à medida que aumenta a 

oscilação corporal em idosos (Baloh et al., 1998b). 
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Idosos saudáveis apresentam LE melhor do que idosos 

vestibulopatas crônicos com ou sem quedas. Idosos saudáveis apresentam área 

do COP e VOC similares à de idosos vestibulopatas crônicos sem quedas e 

melhores em relação àqueles que apresentaram quedas. Idosos vestibulopatas 

crônicos sem quedas apresentam LE similar, área do COP melhor e VOC similar 

em relação àqueles que apresentaram quedas; o CP de idosos vestibulopatas 

crônicos com quedas é pior do que o de idosos saudáveis e de vestibulopatas 

crônicos sem quedas. Os idosos vestibulopatas crônicos com quedas 

apresentaram prevalência da associação de tontura rotatória e não rotatória em 

relação aos idosos vestibulopatas crônicos sem quedas. 
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Anexo I – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  
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Anexo - IIa 
 

Carta de Informação para os grupos de idosos vestibulopatas crônicos 
Pesquisa: Posturografia em idosos vestibulopatas crônicos com ou sem quedas 

 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

na referida pesquisa que visa avaliar o equilíbrio corporal pela Balance Rehabilitation Unit 

de idosos com quadro vertiginoso que sofreram ou não quedas nos últimos seis meses, 

conduzido por profissional de Fisioterapia. 

1. Os pacientes são recebidos na Disciplina de Otologia e Otoneurologia da UNIFESP 

após avaliação médica e estabelecimento da hipótese diagnóstica de Síndrome 

Vestibular. Consta desta avaliação a história clinica, exame de audição, exame vestibular, 

exame físico e avaliação posturográfica. Serão aplicados questionários simples sobre as 

dificuldades nas suas tarefas cotidianas e sobre qualidade de vida. Para examinar o 

equilíbrio corporal, serão utilizados testes de equilíbrio baseados em algumas tarefas 

simples do dia-a-dia, como levantar e sentar na cadeira e andar. Na avaliação 

posturográfica, será necessário permanecer em pé sobre uma plataforma, utilizando 

óculos de realidade virtual com diferentes estímulos. A avaliação terá a duração de 

aproximadamente 90 minutos. O(a) senhor(a) poderá determinar quantos intervalos serão 

necessários para descanso entre cada teste. 

2. O risco de uma eventual queda durante o exame é mínimo, uma vez que sua 

segurança estará sendo garantida pela presença de dois examinadores no momento dos 

testes. Na avaliação posturográfica, o paciente utilizará um suporte de proteção do 

equipamento. 

3. A principal investigadora é JULIANA MARIA GAZZOLA, (Fisioterapeuta - CREFITO 

3/37080-F), que pode ser encontrada no Ambulatório de Otorrinolaringologia, na Rua 

Pedro de Toledo, 947, telefone 5579 6018. Se o (a) senhor (a) tiver alguma consideração 

ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (Rua Botucatu, 572, 1º andar; cj. 14, tel.: 5571-1062/ Fax: 5539-7162). 

4. É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento, deixando 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento rotineiro 

na instituição. 

5. A participação à pesquisa trará como benefício à possibilidade de ser incluído(a), 

gratuitamente, para tratamento de possíveis distúrbios de equilíbrio corporal no Setor de 
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Reabilitação Vestibular da Disciplina de Otologia e Otoneurologia da UNIFESP, caso 

tenha interesse e disponibilidade. 

6. Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante, incluindo 

exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. As despesas com transporte são de responsabilidade do paciente. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

7. Direito de Confidencialidade: as informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. O nome 

do(a) senhor(a) será mantido em sigilo. 

8. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, quando 

em estudos abertos ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

9. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos neste estudo 

(nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na instituição, 

bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

10. A pesquisadora compromete-se a utilizar os dados e o material coletado somente 

para pesquisa. 
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Anexo - IIb 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido(a) a respeito das informações 

que li ou foram lidas para mim, descrevendo o estudo Posturografia em idosos 

vestibulopatas crônicos com ou sem quedas. 

Eu discuti com a Fisioterapeuta JULIANA MARIA GAZZOLA sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso 

a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

desse estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento nesse serviço. 

 

______________________________________ 

assinatura do participante / representante legal                     Data ____/____/____ 

 

_______________________________________ 

assinatura da testemunha                                                      Data ____/____/____ 

 

SOMENTE PARA O RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 

e Esclarecido deste paciente ou seu representante legal como condição para a 

participação nesse estudo. 

 

_______________________________________         Data  ____ / ____ / ____ 

Juliana Maria Gazzola 
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Anexo  IIIa 
Carta de Informação do Grupo Controle 

 
Pesquisa: Posturografia em idosos vestibulopatas crônicos com ou sem quedas 

 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

na referida pesquisa que visa avaliar o equilíbrio corporal pela Balance Rehabilitation Unit 

de idosos com quadro vertiginoso que sofreram ou não quedas nos últimos seis meses e 

de idosos sem sintomas vestibulares e/ou desequilíbrio, sem antecedentes pessoais de 

doenças vestibulares, sem histórico de quedas nos últimos seis meses e que refiram 

dificuldade em no máximo três atividades de vida diária. Esta pesquisa está sendo 

conduzida por profissional de Fisioterapia. 

Serão verificados dados físicos e clínicos nos prontuários dos pacientes do 

Projeto EPIDOSO II (coorte 2007 – 2011) da Disciplina de Medicina Preventiva Clínica do 

Setor de Estudos do Envelhecimento da UNIFESP, e a partir desta, a pesquisadora 

principal verificará os critérios de inclusão do grupo controle. O paciente será convidado a 

participar da pesquisa, que constará do exame vestibular, da avaliação questionários 

simples sobre as dificuldades nas suas tarefas cotidianas e da avaliação posturográfica. 

Nesta, será necessário permanecer em pé sobre uma plataforma, utilizando óculos de 

realidade virtual com diferentes estímulos. A avaliação terá a duração de 

aproximadamente 30 minutos. O(a) senhor(a) poderá determinar quantos intervalos serão 

necessários para descanso. 

1. O risco de uma eventual queda durante o exame é mínimo, uma vez que sua 

segurança estará sendo garantida pela presença de dois examinadores no momento dos 

testes. Na avaliação posturográfica, o paciente utilizará um suporte de proteção do 

equipamento. 

2. A principal investigadora é JULIANA MARIA GAZZOLA, (Fisioterapeuta - 

CREFITO 3/37080-F), que pode ser encontrada no Ambulatório de Otorrinolaringologia, 

na Rua Pedro de Toledo, 947, telefone 5579 6018. Se o (a) senhor (a) tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (Rua Botucatu, 572, 1º andar; cj. 14, tel.: 5571-1062/ Fax: 5539-7162). 

3. É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento, 

deixando de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento rotineiro na instituição. 
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4. A participação à pesquisa trará como benefício à possibilidade de ser 

incluído(a), gratuitamente, para tratamento de possíveis distúrbios vestibulares no 

Ambulatório da Disciplina de Otologia e Otoneurologia da UNIFESP, caso tenha interesse 

e disponibilidade. 

5. Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 

sua participação. As despesas com transporte são de responsabilidade do paciente. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

6. Direito de Confidencialidade: as informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. 

O nome do(a) senhor(a) será mantido em sigilo. 

7. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, 

quando em estudos abertos ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. 

8. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos neste 

estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na 

instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

9. A pesquisadora compromete-se a utilizar os dados e o material coletado 

somente para pesquisa. 
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Anexo IIIb 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido(a) a respeito das informações 

que li ou foram lidas para mim, descrevendo o estudo Posturografia em idosos 

vestibulopatas crônicos com ou sem quedas. 

Eu discuti com a Fisioterapeuta JULIANA MARIA GAZZOLA sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso 

a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

desse estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento nesse serviço. 

 

______________________________________ 

assinatura do participante / representante legal                     Data ____/____/____ 

 

_______________________________________ 

assinatura da testemunha                                                      Data ____/____/____ 

 

SOMENTE PARA O RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 

e Esclarecido deste paciente ou seu representante legal como condição para a 

participação nesse estudo. 

 

_______________________________________         Data  ____ / ____ / ____ 

Juliana Maria Gazzola 
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Anexo IV 

 

Brazilian OARS (Olders Americans Research and Services) Multidimensional 

Functional Assessment Questionnaire - BOMFAQ (Ramos et al., 1993). 

 

Agora eu gostaria de perguntar sobre algumas atividades e tarefas 

do seu dia-a-dia. Estamos interessados em saber se o(a) sr(a) consegue fazer 

estas atividades sem nenhuma necessidade de auxílio ou se precisa de 

alguma ajuda, ou se não consegue fazer tais atividades de forma nenhuma. 

 

 Sem 
dificuldade 

Com dificuldade Não realiza Pouca Muita 
Deitar/Levantar – cama     
Comer     
Pentear cabelo     
Andar no plano     
Tomar banho     
Vestir-se     
Ir ao banheiro em tempo     
Subir escada (1 lance)     
Medicar-se na hora     
Andar perto de casa     
Fazer compras     
Preparar refeições     
Cortar unhas dos pés     
Sair de condução     
Fazer limpeza de casa     
TOTAL     
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Anexo V 

 

Dizziness Handicap Inventory brasileiro - DHI brasileiro 
(Jacobson, Newman, 1990; De Castro et al., 2007) 

 Sim 
(4) 

Às 
vezes

(2) 

Não
(0) 

Física 1  Olhar para cima piora o seu problema?    
Emocional 2 Você se sente frustrado (a) devido ao seu problema?    
Funcional 3 Você restringe as suas viagens de trabalho ou lazer por causa do 

problema? 
   

Física 4 Andar pelo corredor de um supermercado piora o seu problema?    
Funcional 5 Devido ao seu problema você em dificuldade ao deitar-se ou 

levantar-se da cama? 
   

Funcional 6 Seu problema restringe significativamente sua participação em 
atividades sociais tais como: sair para jantar, ir ao cinema, dançar 
ou ir a festas? 

   

Funcional 7 Devido ao seu problema, você tem dificuldade para ler?    
Física 8 Seu problema piora quando você realiza atividades mais difíceis 

como esportes, dançar, trabalhar em atividades domésticas tais 
como varrer e guardar a louça? 

   

Emocional 9 Devido ao seu problema, você tem medo de sair de casa sem ter 
alguém que o acompanhe? 

   

Emocional 10 Devido ao seu problema, você se sente envergonhado na 
presença de outras pessoas? 

   

Física 11 Movimentos rápidos de sua cabeça pioram o seu problema?    
Funcional12 Devido ao seu problema, você evita lugares altos?    
Física 13 Virar-se na cama piora o seu problema?    
Funcional 14 Devido ao seu problema, é difícil para você realizar trabalhos  

domésticos pesados ou cuidar do quintal? 
   

Emocional 15 Por causa do seu problema, você teme que as pessoas  achem 
que você está drogado (a) ou bêbado (a)? 

   

Funcional 16 Devido ao seu problema é difícil para você sair para caminhar sem 
ajuda? 

   

Física 17 Caminhar na calçada piora o seu problema?    
Emocional 18 Devido ao seu problema, é difícil para você se concentrar?    
Funcional 19 Devido ao seu problema, é difícil para você andar pela casa  no 

escuro? 
   

Emocional 20 Devido ao seu problema, você tem medo de ficar em casa sozinho 
(a)? 

   

Emocional 21 Devido ao seu problema, você se sente incapacitado (a)?    
Emocional 22 Seu problema prejudica suas relações com membros de sua 

família ou amigos? 
   

Emocional 23 Devido ao seu problema, você está deprimido?    
Funcional 24 Seu problema interfere em seu trabalho ou responsabilidades  em 

casa? 
   

Física 25 Inclinar-se piora o seu problema?    
 

Subescala física ........................           pontos    
Subescala emocional ................           pontos 
Subescala funcional ..................           pontos 
Total ...................................           pontos 
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Anexo VI 
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ABSTRACT 

 



Abstract 

 

 
 

 
Static posturography may assist the assessment of postural control in elderly 
patients with chronic vestibular disorder. Aims: To assess the postual control of 
elderly patients with chronic vestibular disorder, with or without history of falls 
through the static porturography integrated to virtual reality; to compare clinical-
functional aspects between the elderly patients with chronic vestibular disorders, 
with or without history of falls. Method: A quantitative analytical research was 
performed through a transversal clinical study. Male and female elderly patients 
were included in the study, distributed into: control group (CG) - without falls or 
vestibular complaints, and functionally active; and group of patients with chronic 
vestibular disorder - group 1 (G1) with patients without history of falls, and group 2 
(G2) with patients with history of falls. The static posturography assessment was 
performed using the Balance Rehabilitation Unit® (BRU®) to measure the 
parameters of the center of pressure (COP): stability limit (SL), COP area and 
velocity of body sway (VBS), in ten sensorial conditions. The following tests were 
used: Chi-Square or Fisher, ANOVA and Bonferroni, α=0,05. Results: Sample was 
constituted by 117 elderly patients: 67.5% female, mean age of 72.99 years, 41 
(35.0%) of CG, 40 (34.2%) of G1 and 36 (30.8%) of G2. Groups did not present 
difference regarding gender, age and height. The SL of the CG was higher when 
compared to G1 (p<0.05) and G2 (p<0.05). The COP area presented higher values 
for G1 in comparison to GC (p<0.05) on firm surface conditions (FS) and closed 
eyes (CE), and on FS and visual vestibular interaction (VVI) in the horizontal 
direction. The COP area in all conditions, and the VBS in the condition of FS and 
open eyes (OE), FS and CE, FS and optokinetic stimulation downward and upward, 
and FS and VVI in the horizontal direction presented higher values for G2 in 
comparison to GC (p<0.05). The COP area in the condition of FS and OE, FS and 
CE, foam surface and CE, FS and saccadic stimulation, FS and optokinetic 
stimulation to the left and upward, and FS and VVI in the horizontal direction, and 
the VBS in the condition of FS and OE, FS and CE presented higher values for G2 
in comparison to G1 (p<0.05). Elderly patients from G2 presented greater 
association with rotatory and non-rotatory dizziness (p<0.05) in comparison to G1. 
Conclusions: Healthy elderly patients presented better SL than elderly patients 
with chronic vestibular disorder with or without falls. Healthy elderly patients 
presented an area of COP and VBS similar to those of elderly patients with chronic 
vestibular disorder without falls, and better results in comparison with those who 
presented falls. Elderly patients with chronic vestibular disorder without falls 
presented a similar SL, better area of COP and similar VBS in comparison with 
those who presented falls; postural control in elderly patients with chronic vestibular 
disorder with falls was worse than it was in healthy elderly and patients with chronic 
vestibular disorder without falls. 
 
Keywords: Aged, Accidental falls, Postural balance, Vestibular diseases, Dizziness. 
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Apêndice I - Avaliação Clínica Otoneurológica 
ANAMNESE e EXAME FÍSICO OTORRINOLARINGOLÓGICO 

 
Universidade Federal de São Paulo 

Hospital São Paulo 
AMBULATÓRIO DA DISCIPLINA DE OTOLOGIA E OTONEUROLOGIA 

 
Data da 1ª consulta: __/__/__ 
Identificação: ____________________________________________________ Idade: ________ 
Sexo: F (  ) M (   )   Raça: _________ Profissão: _____________ Naturalidade ______________ 
Endereço Completo: _____________________________________ nº _____ Apto._______ 
Bairro _________________ Cidade _________________ Estado ____________ CEP ________ 
Tel: (___) _____________________________________ Recado c/ ________________________ 
 
QD: ___________________________________________________________________________ 
HPMA:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
ISDA:_______________________________________________________________________________ 
 
HÁBITOS:___________________________________________________________________________ 
 
Medicamentos: ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
AP:_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
AF:_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
TONTURA 

Tempo de Duração: __________________________________________________________________ 
Intensidade: ____________________ Ocorrência: _________________________________________ 
Duração da Tontura: ________________ Grau de Incapacidade:______________________________ 
Fatores de Piora: ____________________________________________________________________ 
Tipo(s) de Tontura: ___________________________________________________________________ 
Tendência à queda: S (  ) N (  ) Direção:__________________________________________________ 
Desvio a Marcha: S (  ) N (  ) Direção:____________________________________________________ 
Sintomas Concomitantes: _____________________________________________________________ 
 

PERDA AUDITIVA 
Tempo de Duração: __________________________________________________________________ 
Ouvido: D (  )  E (  ) ___________________________________________________________________ 
Intensidade no ouvido direito: ________________ esquerdo: ________________________________ 
Surge ou piora nas crises vertiginosas: S (  )  N (  ) ________________________________________ 
Fatores desencadeantes: ______________________________________________________________ 
Fatores de piora: ______________________________________________________________ 
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ZUMBIDO 
Tempo de Duração: __________________________________________________________________ 
Característica: Pulsátil S (  )  N (  ) Localização OD (  )  OE (  ) Cabeça (  ) ______________________ 
Duração: ____________________________ Ocorrência:_____________________________________ 
Relação com as Crises: S (  )  N (  ) ______________________________________________________ 
Intensidade no ouvido direito: _______________________ Esquerdo _________________________ 
Fatores desencadeantes: __________________Fatores de melhora: __________________________ 
Fatores de piora: _____________________________________________________________________ 

 
 

OUTROS SINTOMAS 
Cefaléia: ____________________________________________________________________________ 
Queixas Cervicais: ___________________________________________________________________ 
Queixas Visuais: _____________________________________________________________________ 
Alteração do Sono: ______________________ Alteração de consciência: _____________________ 
Alteração de motricidade ou sensibilidade: ______________________________________________ 
Queixas psicológicas: ________________________________________________________________ 
 

EXAME FÍSICO 
Otoscopia: OD - ___________________________ OE - ______________________________________ 
Rinoscopia Anterior: _________________________________________________________________ 
Oroscopia: _______________________________ Palpação Cervical: __________________________ 
Pares Cranianos: ____________________________________________________________________ 
Cerebelar: __________________________________________________________________________ 
Nistagmo:  (  ) espontâneo      (  )  semi- espontâneo  ________________________________________ 
Posicionamento: _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Equilíbrio Estático: - Romberg: _____________________ Romberg-Barre: _____________________ 
Equilíbrio Dinâmico: - Unterberger-Fukuda _______________________________________________ 
 

EXAMES COMPLEMENTARES 
 

Audiometrias / Imitanciometrias - Data:____/____/____ 
                  Orelha Direita:                                                      Orelha Esquerda: 

Resultado: __________________________________________________________________________ 
Discriminação vocal: _________________________________________________________________ 
SRT: _______________________________________________________________________________ 
Timpanometria: ______________________________________________________________________ 
Reflexos estapédios: _________________________________________________________________ 
 

EXAME VESTIBULAR 
 
(  )  Eletronistagmografia       (  )  Vectonistagmografia 
(  )  Vectonistagmografia Computadorizada                 Data:__/__/____ 
Resultado:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
1 - Exame: __________________________________________________ Data: ____/____/_____ 
Resultado: _____________________________________________________________________ 
 
2 - Exame: __________________________________________________ Data: ____/____/____ 
Resultado: _____________________________________________________________________ 
 
3 - Exame: __________________________________________________ Data: ____/____/____ 
Resultado: _____________________________________________________________________ 
 
4 - Exame: __________________________________________________ Data: ____/____/_____ 
Resultado: _____________________________________________________________________ 
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5 - Exame: __________________________________________________ Data: ____/____/____ 
Resultado: _____________________________________________________________________ 
 
6 - Exame: __________________________________________________ Data: ____/____/____ 
Resultado: _____________________________________________________________________ 
 
1 - Medicação anteriormente utilizada: ________________________________________________ 
Data: ____/_____/______ Por quanto tempo? ________________ Evolução _________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2 - Medicação anteriormente utilizada: ________________________________________________ 
Data: ____/____/______ Por quanto tempo? ____________ Evolução ______________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3 - Medicação anteriormente utilizada: ________________________________________________ 
Data: ____/____/______ Por quanto tempo? ____________ Evolução ______________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4 - Medicação anteriormente utilizada: _______________________________________________ 
Data: ____/____/______ Por quanto tempo? ____________ Evolução______________________ 
 
Outras terapias: _________________________________________________________________ 
 
Hipótese(s) Diagnóstica(s): 
1 - ____________________________________________________________________________ 
2 - ____________________________________________________________________________ 
3 - ____________________________________________________________________________ 
 
Exames Solicitados:  
1 - ____________________________________________________________________________ 
2 - ____________________________________________________________________________ 
3 - ____________________________________________________________________________ 
4 - ____________________________________________________________________________ 
5 - ____________________________________________________________________________ 
 
Conduta Terapêutica: 
 
1 - Medicamentosa: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2 - Reabilitação Vestibular:   �Sim  � Não 
Qual__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3 - Recomendações Alimentares e atividade física:   (   ) Sim  (   ) Não 
 
4 - Outras: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Reavaliação em: _____/_____/______ 
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Apêndice II - Protocolo utilizado para a coleta dos dados  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 
Disciplina de Otologia e Otoneurologia 

Setor de Reabilitação Vestibular 
 

Protocolo de Pesquisa: Posturografia integrada à realidade virtual em idosos 
vestibulopatas crônicos com ou sem quedas 

 
Nome: ________________________________________            Idade: _______ 
RHSP: _____________    ℡: ___________________   Data: _____/_____/_____ 
 

1) DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

a. Gênero: 
1. Masculino 
2. Feminino 
 

b. Idade (faixa etária): 
1. 65 - 69 anos 
2. 70 - 74 anos 
3. 75 - 79 anos 
4. 80 anos e mais 
 

c. Idade (anos completos): ______ 
 
 

2) DADOS CLÍNICOS 

a. Número de doenças (_____):  
1. Sem doenças 
2. 1 ou 2 doenças 
3. 3 ou 4 doenças 
4. 5 e mais doenças 
 

b. Número de medicamentos (____): 
1. Não faz uso 
2. 1 ou 2 medicamentos 
3. 3 ou 4 medicamentos 
4. 5 e mais medicamentos 
 

c. Altura (m): ________ 
 

d. Prática regular de atividade física: 
Participação do idoso em atividades físicas no tempo livre por três ou mais vezes na semana por mais de 
trinta minutos nas últimas duas semanas (Yusuft et al., 1996). 
1. Sim 
2. Não 

 

Número do protocolo 
na base de dados 

 

__________ 
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Diagnóstico Síndrômico e Topográfico da Disfunção Vestibular: 
(   ) Normal 
(   ) Síndrome Periférica Unilateral 
(   ) Síndrome Periférica Bilateral 
(   ) Síndrome Central 
(   ) Síndrome Mista 
 
 

e. Diagnóstico de afecção vestibular: 
(   ) Vertigem Posicional Paroxística Benigna 
(   ) Doença de Menière 
(   ) Síndrome Cócleo-Vestibular Idiopática 
(   ) Labirintopatias Vasculares 
(   ) Labirintopatias Metabólicas 
(   ) Presbivertigem / Presbiataxia / Presbitinnitus / Presbiacusia 
(   ) Trauma Labirintíco 
(   ) Ototoxicoses 
(   ) Síndrome Cervical 
(   ) Migrânea Vestibular 
(   ) Surdez Súbita 
(   ) Doenças Imunomediadas 
(   ) Schwannoma Vestibular (Neurinoma do Acústico) 
(   ) Insuficiência Vertebrobasilar 
(   ) Neurite Vestibular 
(   ) Outra (_________________) 
 
 

f. Número de afecções vestibulares associadas: 
1. Uma afecção 
2. Duas afecções 
3. Três e mais afecções 
 

TONTURA 
 

a. Tempo de início da tontura: 
1. De 3 a 6 meses 
2. De 7 a 11 meses 
3. De 1 a 2 anos 
4. De 3 a 4 anos 
5. 5 anos e mais 
 
 

b. Tipo: 
1. TONTURA ROTATÓRIA 

 Subjetiva 
 Objetiva 
 Ambas 
 Não refere 

2. TONTURA NÃO ROTATÓRIA (sensação de instabilidade postural, sensação de desequilíbrio à 
marcha, sensação de flutuação, sensação de atordoamento e sensação de tendência a quedas). 
3. AMBAS (rotatória e não rotatória) 
 
 

c. Duração da Tontura: 
1. Dias 
2. Horas 
3. Minutos 
4. Segundos 
 
 
 

d. Periodicidade: 
1 Esporádica 
2 Mensal 
3 Semanal 
4 Diária 
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3) DADO FUNCIONAL 
a. Percepção subjetiva de visão (Ramos et al., 1993): 
1. “Péssima ou ruim” 
2. “Boa” 
3. “Excelente” 
 

 
4) ROTEIRO DE INVESTIGAÇÃO DE QUEDA 

a. Quedas nos últimos seis meses (____): 
1. Nenhuma 
2. Uma queda e mais 
 

b. Medo de sofrer quedas 
1. Sim 
2. Não 
 

c. Se Quedas, houve restrição das atividades: 
1. Sim 
2. Não 
 
 

d. Se houve restrição das atividades, o tipo de atividade restrita foi: 
1. atividade física 
2. atividade instrumental 
3. atividade física(s) e instrumental(is) 
 

e. Houve lesões decorrentes: 
1. Não 
2. Sim: Lesões leves (escoriação, contusão, corte ou hematoma) 
3. Sim: Lesões graves (trauma cranio-encefálico, fratura ou luxação). 
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