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“ E, de repente, a vida te mostra um outro 

caminho. Aquele que esperavas? Na 

maioria das vezes, não. Um caminho onde 

terás que aprender a dar os primeiros 

passos. Aqueles que outrora aprendestes, 

não te servirão. E quem há de segurar a tua 

mão para que não caias? Olhas para o lado 

e as mãos somem...Para trás não adianta 

tentar. O único caminho está à frente...” 

          Kenio Costa Lima  

 



 
 

RESUMO 

 

Introdução: O idoso institucionalizado apresenta, por ser mais frágil, várias alterações do 

equilíbrio corporal, podendo levar a quedas e debilidade de sua saúde. Uma das 

consequências disto é o surgimento do sintoma tontura, que pode ser de origem vestibular ou 

não. Este trabalho tem o objetivo de identificar os fatores de risco relacionados com tontura 

em idosos institucionalizados, vestibulopatas e não-vestibulopatas, na cidade do Natal-RN. 

Método: trata-se de um estudo caso-controle realizado nas 12 Instituições de longa 

permanência para idosos de Natal-RN, regulamentadas pela Vigilância Sanitária. Foram 

eleitos os idosos com bom nível cognitivo e capazes de deambular, totalizando 115 

indivíduos, e destes, foram selecionados 102 de acordo com a presença da queixa de tontura 

no último ano (n=51) e os respectivos controles (n=51), emparelhados por sexo e idade. Os 51 

idosos com queixa de tontura foram divididos em 3 grupos caso: caso 1, para idosos com 

tontura e sem vestibulopatia (n=38); caso 2, para idosos com tontura e com vestibulopatia 

(n=13) e caso 3, para todos os idosos com tontura, ou seja, caso 1 somado ao caso 2 (n=51). 

Os 51 idosos que serviram de controle foram também divididos em três grupos, seguindo o 

número de indivíduos de cada caso: controle 1, n=38; controle 2, n=13 e controle 3 (soma do 

controle 1 com o controle 2), n=51. Como possíveis fatores de risco, foram analisadas 

variáveis referentes a características da instituição, aos hábitos de vida dos idosos e as 

relacionadas com a saúde dos idosos. Para a análise estatística, utilizou-se o teste do Qui-

quadrado ou exato de Fisher para um nível de significância de 5% e cálculo da magnitude da 

associação entre as variáveis, através da medida da OddsRatio. Resultados: como fatores de 

risco para tontura sem vestibulopatia, foram achados a presença de hipertensão arterial 

sistêmica e doença cardiovascular, assim como a presença de 3 ou mais patologias por idoso e 

o uso de medicamentos protetores gástricos. Para os idosos do grupo caso 2, não foi 

encontrado nenhum fator de risco associado. Para os idosos com tontura pertencentes ao 

grupo caso 3, foram observados os mesmos fatores de risco encontrados para os idosos do 

grupo caso 1, acrescido da presença da patologia osteoartrose, que também se mostrou 

significativa para este grupo. Conclusão: a tontura no idoso institucionalizado está associada a 

doenças sistêmicas comuns nesta faixa etária, e a vestibulopatia apresenta-se como patologia 

de forma isolada, não sendo possível com os dados deste estudo associá-la a nenhum fator de 

risco. 

 



 
 

Palavras chaves: Idoso. Tontura. Instituição de longa permanência para idosos. Doenças 

vestibulares. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: the institutionalized elderly presents for being more fragile a lot of body 

balance’s changes, which can induce falls and health frailty. One of the consequences of it is 

the appearance of dizziness, vestibular or not. This study aims to identify the risk factors 

related to dizziness in institutionalized elderly, with and without vestibular disorders, in the 

city of Natal-RN. Method: a case-control study realized in 12 regulated by Health 

Surveillance Long Term Care Institutions for the elderly in Natal-RN. Elected seniors with 

good cognitive level and able to walk, totaling 115 individuals, and of these, 102 were 

selected according to the presence of dizziness in the last year (n = 51) and their controls (n = 

51), paired by sex and age. The 51 elderly patients with dizziness were divided into 3 groups 

case: case one, for elderly with dizziness and without vestibulopathy (n=38); case two, for 

elderly with dizziness and vestibulopathy (n=13) and case three, for all the seniors with 

dizziness, or added to the case 1 case 2 (n=51).  The 51 seniors who served as controls were 

also divided into three groups, according to the number of individuals of each case: control 1, 

n = 38, control 2, n = 13 control and 3 (sum of 1 control with control 2), n = 51. As possible 

risk factors were analyzed variables related to characteristics of the institution, to the habits of 

life of older people and those concerned with the health of the elderly. For statistical analysis, 

we used the chi-square or Fisher exact test for a significance level of 5% and calculating the 

association magnitude between variables by measuring the Odds Ratio. Results: as risk 

factors for dizziness without vestibular disorders were found the presence of hypertension and 

cardiovascular disease, as well as the presence of three or more disorders for elderly and use 

of gastric protector drugs. For the elderly group from case two were found no associated risk 

factor.  For elderly patients with dizziness in the case group three, we observed the same risk 

factors found for the elderly in the case group one, plus the presence of osteoarthritis 

pathology, which was also significant for this group. Conclusion: dizziness in institutionalized 

elderly is associated with systemic common diseases in this age group and the vestibulopathy 

presents itself as pathology on an isolated way, not being possible, with our data, associate it 

with non-risk factors. 

 

Key words: Aged. Dizziness. Homes for the Aged. Vestibular diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vem apresentando nas últimas décadas uma tendência cada vez maior 

de envelhecimento populacional, com aumento substancial no número de idosos e 

diminuição desproporcional na taxa de natalidade. O índice de envelhecimento aponta 

para mudanças na estrutura etária da população brasileira. A estimativa do IBGE para 

2050 é de que a população com mais de 60 anos seja aproximadamente 30% da 

população geral. (IBGE, 2008). 

Este crescimento do topo da pirâmide populacional preocupa o atual modelo de 

saúde, voltado preferencialmente para o atendimento de crianças e adultos, e com 

inadequada atenção aos idosos. As unidades de saúde não estão preparadas, assim como 

muitos dos profissionais que nelas atendem, ao acolhimento diferenciado de que estes 

pacientes necessitam. A promoção à saúde do idoso ainda não foi implementada na sua 

plenitude, como determina o Pacto pela Vida, através da Política Nacional de Saúde à 

Pessoa Idosa, em Outubro de 2006 (BRASIL, 2006). Nestas políticas, inclui-se a 

atenção especial à família, que realiza papel essencial no cuidado ao idoso.  

A estrutura familiar também em fase de mudança, em que famílias 

multigeracionais que vivem sob o mesmo teto é uma realidade cada vez menos 

frequente, leva os indivíduos idosos a morarem muitas vezes sozinhos, sofrendo riscos 

de agravos à saúde - cada vez mais frágil -, ou então em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos, as ILPI, antigos asilos para idosos. Estas Instituições remetem 

ao isolamento social do idoso, que muitas vezes se sente privado de suas atividades 

anteriores e perde sua independência e funcionalidade. Atualmente a maior parte dos 

idosos que vivem nas ILPI é acometida por alguma doença incapacitante, demência ou 

doenças terminais. (PINTO; SIMSON, 2012). 

Idosos institucionalizados tendem a ser frágeis pela frequente imobilidade 

(GONÇALVES et al., 2010). O sedentarismo, bastante comum dentre este grupo, tem 

relação direta com o número de quedas (FABRICIO; RODRIGUES; COSTA JÚNIOR, 

2002). É importante lembrar, também, que as complicações das quedas são as principais 

causas de morte em idosos com mais de 65 anos (DIAS et al., 2009). 

Neste quadro de imobilidade, fragilidade e quedas, não se pode deixar de 

ressaltar as alterações do equilíbrio no idoso, bastante comuns, e que correspondem a 
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85% das causas de quedas em idosos. O principal sintoma relacionado a este 

desequilíbrio é a tontura (DIAS et al., 2009).  

Tontura é a sensação de perturbação do equilíbrio corporal, definida como uma 

percepção errônea, uma ilusão ou alucinação de movimento, desequilíbrio, distorção 

visual e sensação de desorientação espacial de tipo rotatório ou não (GANANÇA; 

CAOVILLA, 1998). É um sintoma bastante comum em idosos e a literatura aponta uma 

prevalência variando 19% a 30% (LO; HARADA, 2013; ISHIYAMA, 2009; JONSSON 

et al., 2004; TINETTI; WILLIAMS; GILL, 2000; COLLEDGE et al., 1994; ENSRUD 

et al., 1992). Estudos brasileiros revelam valores maiores, entre 45% e 65%, para idosos 

que vivem na comunidade e, dentre os idosos atendidos em ambulatórios geriátricos, 

esse percentual se eleva para 81 a 91% (GANANÇA; CAOVILLA, 1998; MORAES et 

al, 2011). 

A tontura é o principal sintoma da vestibulopatia. Esta compreende distúrbio do 

sistema vestibular em nível periférico (labirinto e/ou nervo coclear) e/ou central 

(núcleos, vias e inter-relações do Sistema Nervoso Central). Alterações no sistema 

vestibular representam 40 a 50% das causas identificadas de tontura em pacientes 

referenciados ao otorrinolaringologista pelos médicos generalistas, e estima-se que a 

maioria dos pacientes vestibulopatas é idosa (a média de idade dos pacientes com 

alterações vestibulares é de 60 a 65 anos) (MARCHETTI; WHITNEY, 2005; 

ALRWAILY; WHITNEY, 2011). 

Este trabalho se justifica pela existência de poucos estudos sobre tontura e seus 

fatores de risco em idosos institucionalizados, assim como pela possibilidade de se 

discutir meios de prevenção de agravos relacionados a este sintoma. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O ENVELHECIMENTO NO BRASIL E SEUS REFLEXOS SOBRE O SISTEMA 

PÚBLICO DE SAÚDE. 

 

Idoso, de acordo com a Lei brasileira de número 8.842, no seu capítulo I, 

artigo 2
o
, de 04 de janeiro de 1994 (BRASIL, 1994), é definido como a pessoa com 

idade superior a 60 anos. Até 2010, a partir de dados do Censo Demográfico, esta 

parcela da população brasileira correspondia a 20.590.597 pessoas, o que remete a 

10,79% do total de brasileiros (IBGE, 2010). Estes números vêm crescendo de  

forma substancial, refletindo o rápido processo de envelhecimento do país: em 

2000, este valor absoluto correspondia a 14.536.029 indivíduos, um percentual de 

8,56% (IBGE, 2000). Em dez anos o número de idosos cresceu cerca de dois pontos 

percentuais em relação à população total. Estimativas para 2050 referem que a 

população idosa ultrapassará os 22,71% da população total, enquanto crianças entre 0 e 

14 anos corresponderão a 13,15% (IBGE, 2008). 

Este processo de transição demográfica aconteceu de forma bastante rápida no 

Brasil, com um aumento no número de idosos e diminuição no número de crianças. A 

maior parte dos países europeus levou quase 100 anos para apresentar uma diminuição 

significativa nos níveis de fecundidade, com proporcional aumento dos idosos, 

enquanto no Brasil tal processo levou 25 anos apenas (WONG; CARVALHO, 2006; 

LEBRÃO, 2007; AGUIAR et al., 2011).  

Tal constatação influencia significativamente no perfil de saúde da população, 

pois um país que antes apresentava em sua maioria crianças e adolescentes, com 

necessidades de programas e campanhas voltados para doenças em geral infecto-

contagiosas, hoje se depara com doenças crônico-degenerativas, típicas dos idosos. 

Sabe-se que o idoso apresenta peculiaridades no cuidado, e desta forma os gastos 

públicos com recursos humanos, diagnósticos e terapias são muito mais elevados que 

para a população em geral, pois a grande variedade de patologias de base implica em 

altos custos da assistência à saúde (WONG; CARVALHO, 2006). Outro aspecto a ser 

destacado é que esse investimento na saúde do idoso passa pelos níveis primário e 

secundário, inicialmente com medidas de prevenção, mas em geral se encerra em nível 

terciário, com necessidade de complexos equipamentos para diagnóstico, medicamentos 
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de alto custo para tratamento ou internações em unidades de terapia intensiva para 

resolução de processos mórbidos mais complexos.  

De acordo com a Organização Pan Americana de Saúde, em 2000, entre 75 e 

80% da população com 60 anos ou mais na América Latina possuía pelo menos uma 

doença crônica, e essa proporção aplicada ao Brasil revela que no início do século o 

Brasil dispunha de mais de 11 milhões de idosos nesta condição. Com as estimativas 

populacionais, esses valores subiriam para um contingente de 27 milhões em 2025 e 50 

milhões em 2050 (WONG; CARVALHO, 2006).  Esses números preocupam quando se 

leva em consideração o atual quadro da saúde do país.  

Alguns questionamentos emergem dessas constatações. O Brasil estava/está 

preparado para essa “nova” condição de saúde da população? Já estavam ou estão 

previstas medidas populacionais de melhoria da saúde desta população envelhecida? 

As políticas públicas que se destinam ao cuidado com os idosos no Brasil são 

recentes, de modo que a primeira manifestação de apoio aos direitos sociais a esse 

grupo populacional data de 1994, com a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994). 

Nesta publicação, já existia um esboço do compromisso com a saúde do idoso, no 

momento em que faz referência à garantia à sua assistência, seja sob a forma de 

promoção, proteção ou recuperação da saúde, além da menção de criação de serviços 

geriátricos hospitalares e instituições geriátricas. Seguindo a mesma lógica vieram a 

Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) (BRASIL, 1999) que estabeleceu diretrizes 

com adequação de planos, programas, projetos e atividades do setor de saúde; o Estatuto 

do Idoso (BRASIL, 2003), uma “cartilha” acessível que garante os direitos deste grupo 

etário; e em 2006, com o Pacto pela Saúde, foi editada a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI) (BRASIL, 2006), que teve como bandeira principal a manutenção 

da autonomia dos idosos, incluindo aí a atenção integral e integrada à saúde da pessoa 

idosa (AGUIAR et al., 2011). Todas essas políticas geram expectativas em relação ao 

cumprimento das diretrizes e, consequentemente, ao bem-estar e qualidade de vida do 

idoso. No entanto, o que se observa é que as necessidades da senescência vão muito 

além do papel, e na prática o cuidado deveria ser muito mais personalizado e 

humanizado. A rapidez deste processo de envelhecimento populacional não permitiu 

isso, e os idosos sofrem hoje a consequência de um crescimento desordenado da 

população, desacompanhado pelo crescimento econômico-cultural e da garantia dos 

direitos sociais por eles conquistados. 
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2.2 INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

Assim como a estrutura etária da população, as características geracionais 

também mudaram ao longo dos anos, e hoje o que se observa são famílias cada vez 

menores, e com idosos morando cada vez mais sozinhos. Pela Constituição Federativa 

de 1988, a família é co-responsável pelos cuidados dos idosos (BRASIL, 1988). 

Entretanto, com famílias compostas por poucos membros, os quais em geral saíram para 

conquistar um lugar no mercado de trabalho, como também aumentar a escolarização, 

resta aos idosos serem cuidados por pessoas externas à família – os cuidadores - ou 

mesmo serem internados em instituições de cuidados, as Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), anteriormente denominados asilos.    

De acordo com o Artigo 3° do Decreto n
o
 1.948, de 03/07/1996 (BRASIL, 

1996), “Entende-se por modalidade asilar o atendimento, em regime de internato, ao 

idoso sem vínculo familiar ou sem condições de prover a própria subsistência de modo 

a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social”. 

Ao longo dos últimos anos tem-se observado um aumento expressivo no número 

de ILPI, sejam elas públicas, privadas ou filantrópicas, o que reflete o reconhecimento 

da sociedade para a problemática do idoso, que necessita de um cuidado especializado 

muitas vezes não encontrado no domicílio. Na Europa, aproximadamente 5% dos idosos 

(65 anos ou mais) vivem em algum tipo de instituição que presta cuidados aos idosos 

(SALVA et al., 2009). No Reino Unido, um milhão e meio de pessoas com mais de 65 

anos viviam em instituições para idosos em 2003, com projeções de aumento para 3 

milhões em 2030, quando o número de idosos representará 20% da população britânica 

(CANAVAN et al., 2009).Em 2002, dados relativos à Comissão de Direitos Humanos 

da Câmara dos Deputados, através do relatório “V Caravana Nacional de Direitos 

Humanos: uma amostra da Realidade dos Abrigos e Asilos de Idosos no Brasil” 

revelaram que cerca de 19.000 idosos eram institucionalizados em todo o País, o que 

representava 0,14% do total de idosos brasileiros. Vale ressaltar que no Brasil muitas 

das instituições não são cadastradas, podendo este número ser muito mais expressivo 

(BRASIL, 2006). 

A PNSPI já defende como opção à institucionalização a assistência domiciliar 

especializada, com formação de equipes de saúde multiprofissionais para atender às 

demandas domiciliares dos idosos recém-saídos do hospital ou que precisem de 

cuidados específicos, mas não necessariamente de internação hospitalar (AGUIAR et 
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al., 2011). Para isso, deve haver uma grande mobilização por parte da família, assim 

como do cuidador, para promover um tratamento adequado e eficiente ao paciente. Esse 

apoio da família, tanto físico quanto psicológico, deve ser prestado ao idoso e devolvido 

à família/cuidador pela equipe de saúde, para que também a família não entre em estado 

de morbidade pela árdua missão de cuidar do idoso. Deve-se, portanto, “cuidar de quem 

cuida”. Esses programas de internamento domiciliar visam evitar a institucionalização.  

De acordo com Cardão, a institucionalização configura um movimento de 

“esquecimento e isolamento, (...) grande mudança na vida do idoso, acentuando a 

vivência de uma série de perdas”. Há, no processo de institucionalização, perda da 

individualidade e da história pessoal de vida, e nem sempre as instituições dispõem de 

recursos humanos preparados para acolher essas fragilidades emocionais dos seus 

idosos (CARDÃO, 2009).  

Necessita-se, portanto, colocar em prática as políticas públicas que garantem 

apoio multidisciplinar ao idoso, uma avaliação global do seu estado físico e psicológico, 

a fim de oferecer apoio aos traumas advindos da institucionalização, suas 

consequências, a piora no quadro clínico e a condição física limitada.  

 

2.3 OS AGRAVOS À SAÚDE DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

O idoso possui uma peculiaridade em relação à sua saúde no que diz respeito às 

várias doenças que coexistem nos quadros sindrômicos e o institucionalizado, via de 

regra, é aquele mais debilitado e dependente, com grande número de patologias e uso de 

um grande número de medicamentos. 

Diagnósticos comuns nas instituições de longa permanência para idosos são 

alterações cardiovasculares, demência (quase metade dos idosos residentes), diabetes, 

artrite, osteoporose e acidente vascular encefálico. Essas condições mórbidas causam 

impacto negativo na mobilidade destes idosos (CANAVAN et al., 2009). A diminuição 

da mobilidade, aliada à própria deterioração física causada pelas várias patologias 

associadas tornam o idoso institucionalizado muito mais propenso à fragilidade. 

A fragilidade, conforme descrita em 2001 por Fried, consiste em uma síndrome 

clínica na qual devem estar presentes pelo menos três critérios quais sejam a perda de 

peso não intencional, auto-relato de exaustão, baixa atividade física, fraqueza e 

velocidade de marcha reduzida (FRIED, 2001). Idosos institucionalizados tendem a ser 

frágeis devido ao sedentarismo e ao baixo gasto energético. Quanto maior o grau de 
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dependência dos idosos institucionalizados, menor é a sua força. Por conseguinte, 

quanto melhor é a coordenação e agilidade (equilíbrio dinâmico), melhor é o nível de 

independência para realização das AVD (Atividades de vida diária). Logo, os idosos das 

instituições que são em geral mais independentes são aqueles menos frágeis, e algumas 

vezes pré-frágeis.  

O sedentarismo, bastante comum dentre os idosos institucionalizados, tem 

relação direta com o número de quedas (FABRICIO; RODRIGUES; COSTA JÚNIOR, 

2002).  A institucionalização representa por si só um fator de risco para quedas, devido 

ao círculo vicioso que é criado: inatividade – falta de estímulos de correção corporal – 

predisposição a quedas (NASCIMENTO; VARESCHI; ALFIERI, 2008). E estas, por 

conseguinte, remetem a uma piora significativa na qualidade de vida do idoso, pelas 

limitações e consequências que trazem, podendo deixá-lo acamado e perpetuar esse 

ciclo. É importante lembrar, também, que as complicações das quedas são as principais 

causas de morte em idosos com mais de 65 anos (DIAS et al., 2009). 

Se não levam ao óbito, as consequências da queda são sequelas físicas e 

funcionais, que limitam ainda mais a mobilidade do idoso, além de muitas vezes 

aumentarem o número de doenças (visto que surgem novas afecções durante ou após a 

hospitalização) e de medicamentos os quais faz uso.  

O grande número de medicamentos utilizados pelos idosos pode, em 

contrapartida, gerar problemas que muitas vezes pioram seu estado de saúde inicial. 

Tais problemas são refletidos nos efeitos colaterais, interações medicamentosas, 

alteração no funcionamento renal ou hepático por metabolização e excreção de número 

elevado de medicamentos, administração inadequada dos medicamentos devido ao 

grande número de doses por dia, com posologias pouco cômodas, situações que a 

polifarmácia pode causar e que geram outros sintomas ou agravam doenças pré-

existentes (SHOAIR; NYANDEGE; SLATTUM, 2011). 

 

2.4 TONTURA EM IDOSOS 

 

A alteração no equilíbrio corresponde a 85% das causas de quedas em idosos 

(DIAS et al., 2009; KERBER et al., 1998). A incidência e prevalência de desordens do 

equilíbrio são altas em idosos residentes na comunidade e estas estão associadas a alto 

risco de institucionalização e óbito. A redução da mobilidade é uma das limitações mais 

frequentes em idosos que vivem em instituições de longa permanência, e isso muitas 
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vezes tem caráter incapacitante (CANAVAN et al., 2009). Por isso, se faz necessário o 

estudo dos sistemas responsáveis pelo controle postural nestes indivíduos. E o principal 

sintoma relacionado a este desequilíbrio é a tontura.  

Dentre os idosos com tontura, 42,1% apresentam dificuldade em realizar AVD, 

comparados com 16% de idosos da comunidade (ARATANI et al., 2011). A intensidade 

da tontura, por sua vez, apresenta correlação significativa com a funcionalidade do 

idoso. Idoso com tontura que apresenta maior dificuldade para realizar atividades físicas 

e AIVD (Atividades Instrumentais de Vida Diária) tem pior qualidade de vida 

(SANTOS et al., 2010; TAKANO et al., 2010, SCHERER; LISBOA; PASQUALOTTI, 

2012). 

De acordo com Drachman e Hart (1972), a tontura se classifica em quatro 

subtipos: Vertigem, pré-síncope, desequilíbrio e psicogênica (ou atípica). Em 76% dos 

casos, apenas uma boa anamnese é capaz de diferenciá-las. 

A vertigem (responsável por 38% a 54% dos casos na população atendida em 

nível primário) corresponde à falsa sensação de movimento, de forma rotatória, 

associada a sintomas neurovegetativos tais como náuseas e vômitos, e ao nistagmo. Está 

presente nas doenças do sistema vestibular, tais como Vertigem Paroxística Postural 

Benigna (VPPB), Doença de Ménière, Vertigem Postural Fóbica, e na Síndrome do 

Desequilíbrio do Idoso, entre outras (DROS et al., 2010; POST; DICKERSON, 2010; 

LEE; ELDER, 2013). 

A pré-síncope (responsável por 10% a 14% dos casos) está associada à sensação 

de perda de consciência, de desmaio, às vezes de náuseas e geralmente ocorre quando o 

paciente levanta rapidamente. Na maioria dos casos refere-se à hipotensão ortostática, 

arritmias, valvopatias, estenose de carótidas ou outros problemas vasculares (DROS et 

al., 2010; POST; DICKERSON, 2010; LEE; ELDER, 2013; ALRWAILY; WHITNEY, 

2011).  

O desequilíbrio (prevalência de 10%) compreende a sensação de perda do 

balanço, de queda iminente, de sensação de desvio da marcha para um lado. Está 

presente nos casos de neuropatia periférica, sarcopenia, artrose, estenose medular, 

doenças cerebelares e déficits visuais. Este tipo de tontura é bastante comum em 

pacientes idosos (DROS et al., 2010; LEE; ELDER, 2013). 

Por fim, a tontura psicogênica, psicofisiológica ou atípica (responsável por 10% 

a 17%), referida como “cabeça vazia”, “sensação de estar aéreo, desconectado”, é 
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encontrada em transtornos de personalidade, transtornos de humor tais como ansiedade 

e depressão (DROS et al., 2010; POST; DICKERSON, 2010; LEE; ELDER, 2013). 

Os outros 25% dos casos se referem a casos em que o tipo de tontura não pode 

ser classificado, ou possui múltiplas classificações. Nos idosos, os tipos mais comuns 

são o desequilíbrio e a pré-síncope.Entretanto, muitas vezes há uma associação de tipos 

devido às múltiplas causas envolvidas na gênese do desequilíbrio.  (DROS et al., 2010). 

Maarsingh et al. (2010), por sua vez, encontraram em idosos da comunidade na Holanda 

que a pré-síncope seria o tipo mais comum de tontura (69%), seguida por vertigem 

(41%) e desequilíbrio (40%).No Brasil, dados recentes mostram que 70,4% dos 

pacientes idosos com tontura apresentam na realidade vertigem (MORAES et al.,2011). 

O idoso, devido à degeneração dos sistemas relacionados com o balanço 

corporal, pode apresentar desequilíbrio classificado como presbiastasia, desequilíbrio 

relacionado com a idade e que não tem associação com nenhuma doença. Em oitenta 

por cento dos casos de tontura em idosos as alterações não são atribuídas a causas 

específicas, mas sim ao envolvimento do sistema de equilíbrio como um todo. Há falta 

de coordenação com incapacidade de manutenção do equilíbrio estático e dinâmico, 

sobretudo quando há necessidade de movimentar simultaneamente a cabeça. Com o 

avançar da idade, esses sintomas tendem a aumentar devido a uma diminuição da 

capacidade do sistema nervoso central em processar as informações sensoriais, 

provenientes do labirinto, sistema ocular e músculo-esquelético (HENRIQUES; PAÇO, 

2011).   

Entretanto, a maior parte dos idosos que apresentam tontura, na realidade, 

apresentam uma síndrome multifatorial envolvida na gênese do sintoma, originada por 

alterações em diversos sistemas (sensorial, neurológico, cardiovascular, vestibular e 

outros). Nesta síndrome, estão envolvidas alterações próprias do envelhecimento 

(degeneração de fibras e neurônios responsáveis pela condução nervosa, diminuição do 

número de fibras musculares, declínio da função visual, diminuição da função 

vestibular), patologias associadas que causam tontura (cardiovascular, vestibular 

periférica ou central, metabólicas, visuais, ósteo-articulares, entre outras) e situações 

relacionadas ao estilo de vida do paciente (uso de medicações, tabagismo, ingesta de 

bebida alcoólica, realização de atividade física) (BARIN; DODSON, 2011). 

Na busca por essas causas, pesquisadores encontram que as doenças associadas e 

os medicamentos utilizados são os principais fatores relacionados com a tontura, mas 
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em geral não estão isolados. Cinquenta e um por cento dos idosos apresentam mais de 

uma etiologia para as alterações do equilíbrio (SIMOCELI et al.,2003). 

Dentre as principais patologias relacionadas à tontura nos idosos, a literatura 

ressalta a doença cardiovascular (incluindo hipertensão e acidentes vasculares 

encefálicos) e as alterações metabólicas como sendo as principais responsáveis (40% 

cada uma delas) (SIMOCELI et al.,2003).Também estão presentes como fatores de risco 

importantes a presença de doenças cognitivas como demência, ansiedade e 

depressão;doenças do aparelho locomotor; alterações visuais, vestibulares e 

proprioceptivas (LO; HARADA, 2013; KUTZ JUNIOR, 2010; CANAVAN et al, 2009; 

MARCHETTI; WHITNEY, 2005; CASTAGNO; CASTAGNO, 2003, HENRIQUES; 

PAÇO, 2011). Em hospitais terciários, encontraram-se alterações metabólicas em 40% a 

50% dos idosos consultados com tontura (GAZZOLA et al., 2006; BITTAR et al., 

2007), e na comunidade, há dados revelando que a doença cardiovascular seria a maior 

causadora de tontura (57%), seguida pela doença vestibular periférica (14%) e doença 

psiquiátrica (10%). Nesta mesma comunidade, foi encontrada mais de uma causa 

associada para o sintoma em 62% dos idosos (MAARSINGH et al. 2010).  

A polifarmácia (uso de mais de 5 medicações) comum no idoso também deve ser 

encarada como uma possível causa das tonturas apresentadas por estes. Esta está 

associada a alto risco de efeitos colaterais, inapropriado uso de medicações, não 

aderência ao tratamento, síndromes geriátricas e mortalidade em idosos (FABRICIO; 

RODRIGUES; COSTA JÚNIOR, 2002; SHOAIR; NYANDEGE; SLATTUM, 2011; 

LO; HARADA, 2013). Estima-se que 1 em cada 4 casos de tontura tem como causa 

atribuível o uso de medicamentos, mesmo que como causa associada (LO; HARADA, 

2013).Os principais grupos de medicamentos relacionados ao sintoma tontura em idosos 

são os antagonistas alfa-adrenérgicos, aminoglicosídeos, anticonvulsivantes, 

antidepressivos, anti-Parkinsonianos, antipsicóticos, betabloqueadores, bloqueadores 

dos canais de cálcio, alguns antiarrítmicos, digitais glicosídeos, diuréticos, narcóticos, 

sulfoniluréias orais, vasodilatadores, anticoagulantes, agentes anti-demência, anti-

histamínicos sedativos, agentes anti-reumáticos, antifúngicos, quinolonas, 

medicamentos para hipertireoidismo, ansiolíticos, agentes para hiperatividade ou déficit 

de atenção, agentes para diminuição dos níveis séricos de colesterol, broncodilatadores, 

relaxantes musculares e antiespasmódicos. Seus efeitos são os mais variados, desde 

ototoxicidade, hipovolemia ou sedação, entre outros (SHOAIR; NYANDEGE; 

SLATTUM, 2011; KUTZ JUNIOR, 2010; LO; HARADA, 2013). 
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2.5 VESTIBULOPATIA EM IDOSOS 

 

A manutenção do equilíbrio corporal depende do bom funcionamento de três 

sistemas, que atuam de forma sinérgica: a visão, a sensibilidade proprioceptiva e o 

aparelho vestibular. Este último consiste no labirinto, vias e núcleos vestibulares, que se 

inter-relacionam na região do tronco cerebral com outros núcleos e vias neuronais. Os 

estímulos enviados do labirinto (órgão terminal) são conduzidos pelos nervos 

vestibulares superior e inferior (primeiro neurônio aferente). Até este ponto tem-se o 

sistema vestibular periférico (Figura 1). Esse estímulo segue até os diversos núcleos 

vestibulares (segundo neurônio) no tronco cerebral, neste ponto gerando conexões 

cerebrais (sistema vestibular central). A percepção espacial adequada necessita ainda da 

integração dos centros oculares e proprioceptivos, o que ocorre na substância reticular e 

no cerebelo (CASTAGNO; CASTAGNO, 2003). Há o desencadeamento, neste ponto, 

de reflexos oculares (reflexo vestibulocular – RVO) e espinhais (reflexo 

vestibuloespinhal - RVE) adequados.Por isso, pacientes com alterações visuais ou de 

deambulação, além das alterações labirínticas, também podem apresentar tontura. 

Projeções neurais também passam à substância reticular para atingir centros corticais 

(levando à consciência da vertigem ou tontura) e ao sistema oculomotor, resultando no 

nistagmo (movimento rápido dos olhos) (CASTAGNO; CASTAGNO, 2003).  

 

Figura 1 – Sistema vestibular periférico e suas conexões 

 

Fonte: http://www.medicinageriatrica.com.br/tag/reabilitacao-vestibular/  
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Alterações no equilíbrio corporal podem ser consequência de disfunção em 

qualquer um destes níveis, sejam alterações vestibulares ou não. Quando a disfunção é 

no sistema vestibular,denomina-se vestibulopatia. Se esta é determinada por 

comprometimento da orelha interna (labirinto), denomina-se labirintopatia 

(GANANÇA; CAOVILLA, 1998). O principal sintoma relacionado à vestibulopatia é a 

vertigem, em geral com duração de segundos a minutos, mas também podendo durar 

horas a dias, e associada na maioria dos casos a sintomas neurovegetativos. Outros 

sintomas otoneurológicos podem também estar presentes, tais como disacusia, zumbido 

e plenitude aural (KUTZ JUNIOR, 2010) 

A disfunção vestibular é uma importante causa de tontura em idosos. Representa 

40 a 50% das causas de tontura em idosos encaminhados ao otorrinolaringologista. 

Também é descrita como um importante diagnóstico diferencial quando o idoso 

apresenta quedas inexplicadas (MARCHETTI; WHITNEY, 2005; ALRWAILY; 

WHITNEY, 2011). Idosos com vestibulopatia crônica apresentam 53,3% de quedas por 

ano (GAZZOLA et al., 2006), sendo que a vertigem corresponde a 25% das causas de 

quedas, e isoladamente revelada como a causa mais comum (GANANÇA et al., 2006).  

No idoso, a principal vestibulopatia encontrada é a Vertigem postural paroxística 

benigna (VPPB), responsável por 40% em idosos com mais de 70 anos (BARIN; 

DODSON, 2011; KATSARKAS; SMITH; GALIANA, 1994; ALRWAILY; 

WHITNEY, 2011), mas também são achados frequentes a neuronite vestibular, 

labirintite, doença de Ménière e alterações cerebrais (MARCHETTI; WHITNEY, 

2005). 

 

2.5.1 Diagnóstico epidemiológico da vestibulopatia 

 

A anamnese é fundamental na avaliação do paciente com disfunção vestibular e, 

quando bem feita, direciona o diagnóstico em 80% dos casos. O principal sintoma 

relacionado à vestibulopatia é a vertigem, que se caracteriza por uma percepção errônea, 

uma ilusão ou alucinação de movimento, uma sensação de desorientação espacial de 

tipo rotatório (GANANÇA; CAOVILA, 1998). 

A vertigem deve ser investigada de acordo com sua característica clínica, início, 

intensidade, duração, evolução temporal, sintomas associados e fatores de melhora ou 

piora (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E 

CIRURGIA CÉRVICO-FACIAL, 2010).  
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Há atualmente um grande arsenal diagnóstico utilizado nas doenças vestibulares 

para identificação da etiologia e/ou topografia da lesão. Em nível clínico, a vertigem, 

após detectada como sintoma e caracterizada na anamnese, deve ser avaliada através do 

exame clínico otoneurológico, com avaliação dos pares cranianos, cerebelo, equilíbrio 

estático e dinâmico, provas óculo-motoras e pesquisa de nistagmo; de exames 

laboratoriais como os bioquímicos; exames audiológicos como Audiometria, 

Imitanciometria, Emissões otoacústicas e Potenciais evocados de tronco encefálico; 

exames vestibulares como Vectoeletronistagmografia e, em casos específicos, 

Posturografia e Potencial evocado miogênico vestibular e, se necessário, exames de 

imagem (Tomografia computadorizada e Ressonância magnética). A depender das 

comorbidades do paciente, outros exames laboratoriais se fazem necessários para 

diagnóstico e/ou acompanhamento das doenças de base. 

Entretanto, protocolos afirmam que, na avaliação em nível primário, são mais 

importantes para o diagnóstico de tontura, especialmente a de origem vestibular, a 

história clínica, os testes de avaliação do nistagmo e a Manobra de Dix-Hallpike (DROS 

et al., 2010). A partir destes, seriam triados os pacientes que necessitam de exames mais 

sofisticados ou avaliação nos níveis secundário e terciário. 

O “exame clínico de cabeceira”, como é chamada a avaliação clínica inicial do 

paciente, pode ser usado para distinguir problemas vestibulares periféricos de centrais, o 

grau de lesão e se o quadro é agudo ou crônico (TUSA, 2005; WALKER; ZEE, 2000; 

BARIN; DODSON, 2011; KHERADMAND; ZEE, 2012; LO; HARADA, 2013). 

Vários são os exames incluídos nesta avaliação, que a depender do autor estudado 

variam em número e modalidade, mas todos se propõem a uma bateria de testes 

unicamente através do exame físico, sem exames de complemento diagnóstico. Esta 

definição se enquadra bem na avaliação epidemiológica, visto que o mínimo de recursos 

devem ser necessários para o diagnóstico do máximo de pacientes possível, com aparato 

simples e de rápida realização.  

Johnson e Lalwani (2004) propuseram um passo a passo a ser seguido na 

avaliação vestibular, que consiste em testar 11 provas ao exame físico do paciente com 

suspeita de vestibulopatia. Este protocolo foi escolhido nesta pesquisa para o 

diagnóstico epidemiológico da vestibulopatia, pois trata-se de um protocolo 

amplamente utilizado, além de ser completo e de fácil aplicação. O quadro 1 apresenta 

quais são os testes incluídos. 
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Quadro 1 - Passos da avaliação vestibular 

1 – Exame da cabeça e pescoço 

2 – Pesquisa do nistagmo espontâneo e evocado com uso de Lentes de Frenzel  

3 – Perseguição – nistagmo semi-espontâneo 

4 – Sacadas 

5 – Head thrust 

6 – Headshake 

7 – Acuidade visual disnâmica 

8 – Fixação com supressão – Reflexo vestíbulo-ocular cancelado 

9 – Manobra posicional de Dix-Hallpike 

10 – Testes celebelares 

11 – Prova de Romberg 

Fonte: Johnson e Lalwani (2004). 

 

A seguir, estão descritas detalhadamente essas provas.  

 

Exame de cabeça e pescoço 

 

Consiste no exame minucioso dos órgãos do sentido da cabeça, com otoscopia, 

oroscopia, rinoscopia, exame do pescoço e de pares cranianos (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, 2000). 

.  

Figura 2 - Otoscopia 

 

Fonte: Autoria própria 
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Prova de Romberg 

 

O paciente fica em pé, imóvel, com os olhos abertos e posteriormente fechados, 

e com os pés juntos. A queda ou desvio para um dos lados pode ocorrer na síndrome 

vestibular periférica aguda ou não compensada, e o lado da queda remete ao lado da 

lesão. A queda para frente ou para trás quase sempre remete à doença central 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, 2003). 

 

Figura 3 – Prova de Romberg 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Nistagmos espontâneo e evocado 

 

O nistagmo espontâneo consiste na avaliação dos movimentos dos olhos mesmo 

com os estes parados, sem mudança na direção do olhar. O nistagmo evocado consiste 

naquele que se apresenta quando o olhar está parado em direção extrema. O nistagmo 

espontâneo pode estar presente em vestibulopatias periféricas e centrais, e o evocado em 

geral está associado a lesões de cerebelo ou tronco cerebral, ou ainda pelo uso de 

medicamentos anticonvulsivantes, hipnóticos e tranquilizantes. (KERADMAND; ZEE, 

2012, WALKER; ZEE, 2000). 
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Figura 4 – Nistagmo evocado 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 5 – Nistagmo espontâneo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Nistagmo semi-espontâneo 

 

O nistagmo semi-espontâneo é o que se observa em uma ou mais posições 

cardinais do olhar. O paciente é solicitado a desviar seus olhos para a direita, para a 

esquerda, para cima e para baixo, tendo-se o cuidado de evitar desvio superior a 30º em 

relação ao olhar de frente, pois além desse limite podem ocorrer nistagmos de 

adaptação, os quais são normais. Indivíduos normais não apresentam nistagmo semi-

espontâneo com os olhos abertos. O nistagmo semi-espontâneo do tipo central aparece 

em mais de uma direção do olhar, com os olhos abertos (mais raramente com os olhos 

fechados) (CAMPANA; RIBEIRO, 2003). 
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Figura 6 – Nistagmo semi-espontâneo 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Nistagmo posicional 

 

Se o paciente tem queixa posicional, devem ser realizadas as manobras de Dix-

Hallpike para diagnóstico de alterações nos canais semi-circulares posteriores (o 

paciente é colocado em posição sentada e rapidamente deitada, com a cabeça inclinada 

30 - 40
o
 sobre a extremidade da maca, em manobras subseqüentes para direita e 

esquerda) e provas para os canais semi-circulares laterais (o paciente permanece em 

decúbito dorsal, a cabeça é elevada 30
o
 e torcionada lateralmente para esquerda e 

direita). Após latência de alguns segundos, a manobra provoca um paroxismo de 

vertigem, acompanhada de nistagmo. Quando positivas, dão o diagnóstico de VPPB 

(vertigem postural paroxística benigna) (CAMPANA; RIBEIRO, 2003; 

KERADMAND; ZEE, 2012; LO; HARADA, 2013; SILVA  et al., 2011). 
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Figura 7 – Manobra de Dix Hallpike 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Provas cerebelares 

 

São um conjunto de provas que objetivam avaliar a coordenação do paciente. Se 

houver comprometimento cerebelar, haverá dismetria aos movimentos. Em geral, 

utilizam-se os testes índice-nariz ou índice-índice, em que o paciente deverá colocar a 

ponta do indicador na ponta do nariz ou do indicador do examinador, primeiro de olhos 

abertos e em seguida fechados, e a avaliação da diadococinesia, que consiste em 

movimentos de pronação e supinação alternados (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA, 2000).  

Figura 8 – Prova índice-nariz 

  

Fonte: Autoria própria 
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Figura 9 – Avaliação da diadococinesia 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Head ImpulseTest 

 

Inclina-se a cabeça do paciente em 30
o
 e pede-se para este fixar em um alvo. Observa-

se seus olhos depois de impulsionar a cabeça ativamente na horizontal e parar bruscamente. 

Após o golpe de cabeça, se observada uma sacada de refixação, indica uma diminuição do 

Reflexo vestibulocular, ou seja, alteração vestibular periférica. Se houver lesão total 

vestibular unilateral, como por exemplo secção do nervo vestibular, a sensibilidade e 

especificidade deste teste é de 100%, e a sacada corretiva ocorre para o lado afetado. (TUSA, 

2005; WALKER; ZEE, 2000; KUTZ JUNIOR, 2010). 
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Figura 10 – Head Impulse Test 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Head-shaking nystagmus test 

 

Pede-se ao paciente para fechar os olhos e inclinar sua cabeça para baixo 30
o
, e em 

seguida oscila a cabeça 20 a 30 vezes na horizontal. Presença de nistagmo após 

balançar a cabeça indica um desequilíbrio vestibular (TUSA, 2005; ANGELI; VELANDIA; 

SNAPP, 2011; LOPEZ-ESCAMEZ et al., 2007). 

Figura 11 - Head-shaking nystagmus test 

 

Fonte: Autoria própria 
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Teste de acuidade visual dinâmica vestibular 

 

Este teste compara a acuidade visual estática com a acuidade com a cabeça em 

movimento. A acuidade visual é medida a partir da Escala de Snellen, e se o paciente 

conseguir identificar as letras até duas linhas acima das identificadas com a cabeça imóvel, 

seu aparelho vestibular está íntegro. Caso não consiga identificar letras três níveis acima ou 

mais, provavelmente possui lesão vestibular por alteração do ganho do reflexo vestibulocular 

(TUSA, 2005; KUTZ JUNIOR, 2010; WALKER; ZEE, 2000). 

 

Figura 12 – Avaliação da Acuidade visual dinâmica 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Avaliação do Reflexo vestíbulo-ocular (RVO) cancelado 

 

O paciente é convidado a acompanhar  um pequeno alvo movendo-se lentamente a 

cabeça horizontal e verticalmente. Duranteo RVO cancelado a cabeça é deslocada em 

sincronismo com o alvo. Se alterado, podem ocorrer sacadas ou nistagmo, além de 

embaçamento visual. Alterações na avaliação do RVO cancelado referem-se à lesão cerebelar, 

de tronco ou córtex (TUSA, 2005; WALKER; ZEE, 2000). 
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Figura 13 – Avaliação da fixação com supressão 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Movimentos oculares sacádicos 

 

Consistem em rápidas mudanças na posição dos olhos. Para testar as sacadas, pede-se 

ao paciente para fixar o olhar no nariz do examinador.  Em seguida, o paciente tem que olhar 

o dedo do examinador que se movimenta várias vezes intercalando entre direita e esquerda. 

Durante este teste, determina-se a amplitude, a velocidade e a latência das sacadas. Alterações 

nesses parâmetros implicam em lesão cerebelar, de tronco encefálico, musculatura ocular 

extrínseca ou problemas neuro-musculares (TUSA, 2005; WALKER; ZEE, 2000). 
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Figura 14 – Avaliação dos movimentos sacádicos. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Todos os testes que incluem observação de movimentos oculares e nistagmo podem 

ser realizados com o auxílio das lentes de Frenzel, que ampliam os movimentos e possibilitam 

uma avaliação clínica mais fidedigna. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar os fatores de risco para tontura e vestibulopatia em idosos de Instituições 

de Longa Permanência de Idosos na cidade do Natal-RN. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Associar a tontura e a vestibulopatia a fatores relacionados à instituição (tipo 

de instituição e tempo de institucionalização), a hábitos de vida (prática de 

atividade física, etilismo e tabagismo) e à saúde do idoso (uso de 

medicamentos e doenças associadas). 

 Aferir a prevalência de tontura em idosos institucionalizados da cidade do 

Natal-RN;  

 Caracterizar a tontura sem vestibulopatia sob os aspectos de duração, 

associação com outros sintomas otoneurológicos, associação com sintomas 

neurovegetativos, associação com uso de óculos e órteses de auxílio à 

deambulação e associação com dieta estimulante; 

 Aferir a prevalência de vestibulopatia em idosos institucionalizados da cidade 

do Natal-RN; 

 Caracterizar a vestibulopatia sob os aspectos de duração, associação com 

outros sintomas otoneurológicos, associação com sintomas neurovegetativos, 

associação com uso de óculos e órteses de auxílio à deambulação e associação 

com dieta estimulante; 

 Realizar um diagnóstico sindrômico-topográfico da vestibulopatia. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de estudo caso-controle de base populacional com idosos residentes nas 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), registradas pela Vigilância Sanitária 

(VISA), sem e com fins lucrativos, do município de Natal-RN. O município dispõe de 

quatorze Instituições desta natureza, com um total de aproximadamente 400 idosos. Duas 

Instituições, entretanto, não foram incluídas no estudo, pois as respectivas administrações se 

recusaram a participar. Desta forma, totalizaram 12 ILPI, sendo seis privadas e seis sem fins 

lucrativos. 

É um estudo caso-controle, pois os participantes foram selecionados nas ILPI a partir 

da queixa inicial de tontura e divididos em grupo caso, para os que possuíam tontura, e grupo 

controle, para os que não apresentavam tontura. Os idosos do grupo caso foram ainda 

divididos em três subgrupos: portadores de tontura sem vestibulopatia (caso 1), portadores de 

tontura com vestibulopatia (caso 2) e o terceiro grupo caso (caso 3) composto pela união dos 

grupos caso 1 e 2, ou seja, todos os idosos com queixa de tontura, independente de terem ou 

não vestibulopatia (Figura 15). 
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Figura 15 – Diagrama representativo do delineamento do estudo caso-controle. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

Idosos portadores de tontura  sem 
vestibulopatia (caso 1)

Expostos aos 
possíveis fatores 

de risco

Não-expostos aos 
possíveis fatores 

de risco

Idosos sem tontura (controle 1)

Expostos aos 
possíveis fatores 

de risco

Não-expostos aos 
possíveis fatores 

de risco

Idosos portadores de tontura 

com vestibulopatia (caso 2)

Expostos aos 
possíveis fatores 

de risco

Não-expostos aos 
possíveis fatores 

de risco

Idosos sem tontura (controle 2)

Expostos aos 
possíveis fatores 

de risco

Não-expostos 
aos possíveis 

fatores de risco

Idosos portadores de tontura

(caso 3)

Expostos aos 
possíveis fatores 

de risco

Não-expostos aos 
possíveis fatores 

de risco

Idosos sem tontura (controle 3)

Expostos aos 
possíveis fatores 

de risco

Não-expostos 
aos possíveis 

fatores de risco
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Os objetos de estudo foram o sintoma tontura e as vestibulopatias nos idosos dessas 

instituições, assim como os fatores de risco a eles relacionados. 

 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídos no estudo todos os idosos que estavam presentes nas ILPI no 

momento dos exames e que não se enquadravam em nenhum dos critérios de exclusão, 

listados a seguir: idosos que apresentavam problemas graves de memória, de atenção, de 

orientação espacial e temporal e de comunicação. O critério utilizado para identificação destes 

idosos foi a partir de conversa com os cuidadores, que identificaram quais os idosos capazes 

de responder ao questionário e de realizarem os testes físicos. Ainda como critério de 

exclusão, considerou-se a incapacidade permanente ou temporária para andar, permitindo-se o 

uso de bengala ou andador, mas não o de cadeira de rodas.  

 

4.3 CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DOS GRUPOS 

 

Foram estudados idosos com 60 anos ou mais residentes nas ILPI da cidade de Natal-

RN, de ambos os sexos. 

Os grupos foram divididos inicialmente a partir da seguinte pergunta: o senhor (a 

senhora) tem ou teve tontura no último ano? Caso a resposta fosse afirmativa, este idoso era 

incluído em um dos Grupos Caso, definidos a posteriori. Caso a resposta fosse negativa, este 

seria um potencial candidato ao Grupo Controle, que foi definido a partir dos critérios 

utilizados para o emparelhamento da amostra. Desta forma, foram formados dois Grupos 

Caso com seus respectivos Grupos Controle.  

Fizeram parte dos três grupos Caso os idosos que apresentaram a queixa de tontura no 

último ano. Entretanto, o Caso 1 referiu-se aos idosos não-vestibulopatas, o Caso 2 aos idosos 

vestibulopatas e o Caso 3, a união dos idosos dos grupos Caso 1 e Caso 2, ou seja, todos os 

idosos que responderam positivamente à questão acerca da tontura. Os critérios utilizados 

para o diagnóstico epidemiológico da vestibulopatia foram os adotados por Johnson e Lalwani 

(2004). Esta avaliação foi feita a partir do exame físico realizado com todos os idosos dos 

grupos Caso.  

Após a identificação da condição de caso, estes indivíduos foram emparelhados a 

partir das variáveis idade e sexo, para permitir que houvesse homogeneidade em relação aos 
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seus controles.Os Grupos controles foram compostos a partir dos pacientes elegíveis para o 

estudo que não apresentaram tontura no último ano, e divididos em controles 1, 2 e 3 de 

acordo com o número de pacientes presente em cada grupo caso.  

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

Os fatores de risco relacionados com a tontura e com a vestibulopatia foram 

pesquisados por meio de questionário, direcionado aos próprios idosos e com análise de 

prontuários médicos. O formulário de coleta foi elaborado com dados gerais da instituição e 

de saúde do paciente, respondidos por todos os idosos, além de questões relativas à avaliação 

da tontura (incluindo anamnese e exame físico). Esta parte foi dirigida apenas aos idosos dos 

grupos Caso.  

Após entrevista com os idosos-caso, foi realizado exame físico para detecção dos 

idosos vestibulopatas, através do protocolo referido por Johnson e Lalwani (2004). Foram 

realizados otoscopia e pesquisa de alterações em nervos cranianos; Teste de Romberg para 

avaliar o equilíbrio estático do paciente (caracterizado como positivo se houve oscilação ou 

queda do idoso. Caso oscilação ou queda para os lados, sugestivo de lesão periférica, e caso 

oscilação ou queda para frente ou para trás, sugestivo de lesão central); Testes de coordenação 

tais como Prova Índice-Nariz e Diadococinesia (tidas como alteradas nos casos de dismetria, 

que sugeriram lesão cerebelar); Provas óculo-motoras como Pesquisa de Sacadas, Pesquisa do 

Reflexo Vestíbulo-ocular cancelado, Acuidade visual dinâmica, Pesquisa dos nistagmos 

espontâneo, semi-espontâneo e evocado (consideradas alteradas nos casos de o idoso não 

conseguir seguir os movimentos com os olhos ou não conseguir boa estabilização do reflexo 

óculo-motor, ou apresentar nistagmo. Alterações específicas de cada teste sugerem lesão 

central ou periférica); Prova de diagnóstico de vertigem posicional, a Manobra de Dix-

Hallpike (positiva na presença de nistagmo e/ou vertigem à realização das manobras, 

diagnosticando VPPB e, portanto, vestibulopatia periférica); e avaliação do nistagmo através 

das Provas Head-Shake e Head-Impulse (positivos com a presença de sacadas, para alterações 

periféricas). Na presença de um achado positivo, o idoso já foi considerado vestibulopata. 

Esta bateria de exames foi selecionada por se tratar de um estudo epidemiológico, 

realizado nas próprias Instituições, e com pacientes fragilizados e muitas vezes debilitados, 

que não estariam em condições de realizar exames mais invasivos tais como a prova calórica. 

A intenção do estudo, portanto, foi chegar ao diagnóstico de vestibulopatia com o máximo de 
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exames físicos, sem necessidade de deslocar os idosos para um centro diagnóstico que 

dispusesse de exames mais sofisticados e precisos.  

Os diagnósticos sindrômico e topográfico da vestibulopatia foram feitos a partir dos 

dados do exame físico, em Síndrome Vestibular Periférica, Síndrome Vestibular Central ou 

Síndrome Vestibular Mista (para central e periférica concomitantes). 

 

4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis dependentes do estudo, tontura e vestibulopatia, serviram para a 

formação dos três grupos caso, ou seja, presença de tontura sem vestibulopatia, presença de 

tontura com vestibulopatia e presença de tontura de maneira geral (quadro 2). 

As variáveis independentes foram divididas em grupos de acordo com a classificação: 

variáveis relacionadas com dados demográficos, variáveis relacionadas com a instituição, 

variáveis relacionadas com hábitos e variáveis relacionadas com a saúde. Estas variáveis estão 

descritas no quadro 3.  

As variáveis sexo e idade foram usadas para fins de emparelhamento da amostra dos 

casos com os controles. 

Quanto às patologias elencadas, foram incluídas todas para as quais havia registro nos 

prontuários médicos dos idosos. Em relação aos medicamentos, foram coletados 

nominalmente nos prontuários médicos e posteriormente agrupados de acordo com suas 

finalidades clínicas.  

As variáveis categóricas foram coletadas sob a forma dicotômica e no caso das 

variáveis quantitativas, estas foram coletadas sob a forma numérica e posteriormente 

categorizadas segundo a mediana para se proceder a análise estatística bivariada.  

 

Quadro 2 – Descrição das variáveis dependentes do estudo. Natal, RN, 2013. 

Variáveis 

Dependentes 

Descrição Classificação Categorias  

Tontura Sensação de perturbação do 

equilíbrio corporal, definida como 

uma percepção errônea, uma ilusão 

ou alucinação de movimento, 

desequilíbrio, distorção visual e 

sensação de desorientação espacial 

Categórica 

nominal 

Sim / Não  
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de tipo rotatório ou não. 

Vestibulopatia Disfunção do sistema vestibular 

detectada a partir da anamnese e de 

alterações no exame físico 

otoneurológico. 

Categórica 

nominal 

Sim / Não  

Fonte: Autoria própria 

 

Quadro 3 – Descrição das variáveis independentes do estudo. Natal/ RN, 2013. 

Variáveis 

Independentes 

Descrição Classificação Categorias / Escalas de 

medida 

 

Relacionadas com 

dados demográficos 

   

Sexo Sexo do participante Categórica 

nominal 

Masculino / Feminino 

Idade Idade do participante Quantitativa 

discreta 

Medida em anos 

Relacionadas com a 

instituição 

   

Tempo de 

institucionalização 

Período decorrido desde o 

internamento do idoso na ILPI 

até o momento da coleta de 

dados 

Quantitativa 

discreta 

Medida em anos 

Tipo de instituição Forma de financiamento da 

instituição 

Categórica 

nominal 

Privada / Filantrópica 

Relacionadas com 

hábitos 

   

Tabagismo  Prática de consumo de cigarro 

de forma regular, ou seja, 

diariamente 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Etilismo  Prática de consumo de bebidas 

alcoólicas no mínimo uma vez 

por semana 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Atividade física  Prática regular de atividade 

física no mínimo três vezes por 

semana 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 
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Relacionadas com a 

saúde 

   

Número de 

Comorbidades 

Presença de patologias 

associadas 

Quantitativa 

discreta 

Valor numérico 

HAS Presença de hipertensão 

arterial sistêmica de acordo 

com diagnóstico em prontuário 

médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

DCV Presença de doença 

cardiovascular de acordo com 

diagnóstico em prontuário 

médico 

 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

DM Presença de Diabetes Mellitus 

de acordo com diagnóstico em 

prontuário médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Dislipidemia Presença de dislipidemia de 

acordo com diagnóstico em 

prontuário médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

IR Presença de insuficiência renal 

de acordo com diagnóstico em 

prontuário médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

DPOC/asma Presença de doença pulmonar 

obstrutiva crônica ou asma de 

acordo com diagnóstico em 

prontuário médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Demência/psicose Presença de demência ou 

psicose de acordo com 

diagnóstico em prontuário 

médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Doença de Parkinson Presença de Doença de 

Parkinson de acordo com 

diagnóstico em prontuário 

médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Artrite  Presença de Artrite de acordo 

com diagnóstico em prontuário 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 
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médico 

Osteoartrose Presença de Osteoartrose de 

acordo com diagnóstico em 

prontuário médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

CA Presença de câncer de acordo 

com diagnóstico em prontuário 

médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Migrânea Presença de Migrânea de 

acordo com diagnóstico em 

prontuário médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Depressão  Presença de Depressão de 

acordo com diagnóstico em 

prontuário médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Colite Presença de Colite de acordo 

com diagnóstico em prontuário 

médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Gota Presença de Gota de acordo 

com diagnóstico em prontuário 

médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

AVE Presença de acidente vascular 

encefálico de acordo com 

diagnóstico em prontuário 

médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Osteoporose Presença de Osteoporose de 

acordo com diagnóstico em 

prontuário médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Hipotireoidismo  Presença de Hipotireoidismo 

de acordo com diagnóstico em 

prontuário médico 

Categórica 

nominal 

Sim / Não 

Número de 

medicamentos de uso 

contínuo 

Consumo de medicamentos de 

uso contínuo 

Quantitativa 

discreta 

Valor numérico 

Medicamentos para 

HAS 

Medicamentos para tratamento 

de hipertensão arterial 

sistêmica 

Quantitativa 

discreta 

Valor numérico 

Medicamentos para Medicamentos para tratamento Quantitativa Valor numérico 
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DM de Diabetes Mellitus 

 

discreta 

Medicamentos para 

DCV 

Medicamentos para tratamento 

de distúrbios 

cardiocirculatórios 

Quantitativa 

discreta 

Valor numérico 

Medicamentos 

psicotrópicos 

Medicamentos de ação central Quantitativa 

discreta 

Valor numérico 

Medicamentos para 

sistema osteoarticular 

Medicamentos para tratamento 

de doenças osteoarticulares 

Quantitativa 

discreta 

Valor numérico 

Medicamentos IBP Medicamentos inibidores da 

bomba de prótons, que atuam 

como protetores gástricos 

Quantitativa 

discreta 

Valor numérico 

Medicamentos 

hipolipemiantes 

Medicamentos para tratamento 

de dislipidemias 

Quantitativa 

discreta 

Valor numérico 

Medicamentos com 

ação intestinal 

Medicamentos para tratamento 

de afecções intestinais 

Quantitativa 

discreta 

Valor numérico 

Fonte: Autoria própria 

Apenas com os idosos dos Grupos Caso, foram direcionadas questões para caracterizar 

melhor o quadro de tontura, de forma que foram feitas perguntas sobre o tipo de tontura 

(caracterizada de acordo com Drachman e Hart (1972)), o tempo de duração da tontura, a 

presença de sintomas neurovegetativos, zumbido, hipoacusia, plenitude auricular, uso de 

óculos ou lente corretiva ou presença de grave diminuição da acuidade visual, uso de aparelho 

de amplificação sonora, uso de órteses de auxílio à deambulação, e consumo de dieta 

estimulante ou hiperpotássica.  

 

4.6 ESTUDO PILOTO 

 

Para adequação dos métodos e técnicas foi inicialmente realizado um estudo piloto em 

50 idosos participantes do Grupo da Terceira Idade do CEASI no município de Natal, 

seguindo o mesmo protocolo a ser realizado no estudo com os idosos institucionalizados. 

Estes apresentam perfil de asilados, embora não estejam em ILPI. Os mesmos foram 

avaliados por meio do questionário e do exame físico, para avaliar a adequação dos métodos e 

técnicas. 
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4.7 EQUIPE 

 

Todas as entrevistas, pesquisa em prontuários médicos e exame físico foram realizados 

unicamente pela pesquisadora. Para o diagnóstico das vestibulopatias, a pesquisadora contou 

com o auxílio de uma fisioterapeuta habilitada em vestibulopatia que realizou a análise dos 

exames do Vídeo-Frenzel e os resultados do exame físico, de modo que houvesse 

concordância no diagnóstico dos idosos vestibulopatas, feito por consenso. 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Após coletados dados do questionário e dos exames, todas as variáveis foram 

categorizadas e os dados compilados eletronicamente através do SPSS Statistics 20.0 

(Statistical Package for the Social Sciences, versão 20.0). Foi então realizada a análise 

descritiva para caracterização dos grupos e a análise bivariada utilizando o teste do Qui-

quadrado ou exato de Fisher para um nível de significância de 5% e cálculo da magnitude da 

associação entre as variáveis, através da medida da OddsRatio. 

 

4.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A pesquisa seguiu todos os critérios e exigências estabelecidos pela Resolução nº 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e obedeceu às recomendações do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tendo 

sido aprovado sob o número 309/2012 (Apêndice 3). Todos os idosos consentiram sua 

participação através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assim como os 

responsáveis por cada instituição, que também assinaram os TCLE.  
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5 RESULTADOS 

 

As doze Instituições de Longa Permanência para Idosos da cidade de Natal-RN 

regulamentadas pela Vigilância Sanitária somaram 386 idosos residentes no momento da 

pesquisa.  Quando submetidos aos critérios de inclusão e exclusão, alguns idosos não foram 

enquadrados e esta população reduziu para 123 idosos, que foram aqui chamados idosos 

elegíveis para o estudo. Estes foram então questionados sobre a presença de tontura nos 

últimos doze meses, sendo que apenas 51 idosos responderam que apresentaram o sintoma, 

resultando numa prevalência de 41,46%. Oito idosos (6,9%) recusaram-se a responder à 

questão inicial e a participar da pesquisa e oito foram considerados perdas (6,9%), pois 

responderam ao questionário, mas se recusaram a realizar o exame físico.  

Os idosos com tontura foram submetidos a exame físico para diagnóstico de 

vestibulopatia e nos que foram detectadas alterações, foi feito o diagnóstico epidemiológico 

de vestibulopatia. Exceção foi feita com aqueles idosos que apresentaram apenas alterações às 

provas óculo-motoras, mas que apresentavam grande redução da acuidade visual bilateral, 

posto que a alteração no exame deu-se à deficiência no sistema visual, e não no vestibular. 

Estes, apesar de positividade em alguns testes do exame físico, não foram considerados 

vestibulopatas.  

Segundo estes critérios, dos 51 idosos que afirmaram ter apresentado episódio de 

tontura no último ano, 13 enquadraram-se nos critérios para vestibulopatia, o que representa 

uma prevalência de 10,56%. 

Os grupos caso foram divididos em caso 1, todos os pacientes com tontura e não-

vestibulopatas, perfazendo um total de 38 idosos, caso 2, todos os pacientes vestibulopatas, 

num total de 13, e caso 3, o somatório dos pacientes dos casos 1 e 2, ou seja, todos os 

pacientes que apresentaram tontura no último ano (51) (Figura 16). 
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Figura 16 – Desenho do estudo 

 

 

 

 

 

          +                                                              + 

 

 

 

 

 

 

          = 

                     = 
 CASO 3 – IDOSOS                                                 CONTROLE 3 - 
       COM TONTURA EM GERAL n = 51 
                    n = 51                                                 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO DAS VESTIBULOPATIAS 

 

Segundo os critérios adotados na avaliação física, os 13 pacientes com diagnóstico de 

vestibulopatia apresentaram as seguintes alterações ao exame físico (Quadro 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 1 – IDOSOS 

COM TONTURA NÃO-

VESTIBULOPATAS 

             n = 38 

N =  

 

N 

 

CASO 2 – IDOSOS 

COM TONTURA 

VESTIBULOPATAS     

           n=13 

 

CONTROLE 1 – 

IDOSOS SEM 

TONTURA 

             n= 38 

CONTROLE 2 – 

IDOSOS SEM 

TONTURA 

             n= 13 
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Quadro 4: Resultados da avaliação de vestibulopatia nos idosos com queixa de tontura, segundo os 

critérios de Johnson e Lalwani. São mostrados apenas os idosos considerados vestibulopatas. 

 

                                        Pacientes 

Exames 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Exame da cabeça e pescoço - - - - - - - - - - - - - 

Pesquisa do nistagmo espontâneo e evocado 

com uso de Lentes de Frenzel  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Perseguição – nistagmo semi-espontâneo  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Sacadas + + - - - - - - - + - - - 

Head impulse - - + + - + - + - - + - - 

Headshake - - - + - - - - - - - + - 

Acuidade visual dinâmica - - - - - - - + - - + - + 

Fixação com supressão – Reflexo vestíbulo-

ocular cancelado 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Manobra posicional de Dix-Hallpike  

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

Testes celebelares - - - - - - - - - - - - - 

Prova de Romberg + - - + + - - + - - + - - 

+: provas alteradas 

-: provas normais 

Fonte: Autoria própria 

 

Dessas alterações, encontrou-se 10 pacientes com diagnóstico de Síndrome Vestibular 

Periférica (76,92%) e 03 com diagnóstico de Síndrome Vestibular Mista (23,07%). As 

alterações que sugeriram lesão central nos idosos com alteração mista foram o Teste de 

Romberg com queda para trás, a presença de embaçamento visual ao teste da fixação com 

supressão e o achado de miose com tontura durante a manobra de Dix-Hallpike em paciente 

portador de migrânea. O diagnóstico de VPPB (vertigem postural paroxística benigna), 

conseguido a partir da positividade da Manobra de Dix-Hallpike, foi encontrado em 8 

pacientes, perfazendo uma prevalência de 61,53%. 

Dos treze pacientes vestibulopatas, a maioria era do sexo feminino (61,5%), 

considerados sobreenvelhecidos, sendo que as mulheres eram mais velhas mais que uma 

década que os homens. Com relação às características da instituição, 76,9% dos pacientes 

eram residentes de ILPI sem fins lucrativos e o tempo mediano em que viviam na residência 
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foi baixo. Os idosos apresentaram poucas patologias associadas e estavam submetidos à 

polifarmácia (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Mediana, quartis, máximo e mínimo de idade, tempo em que vive nas ILPI, número total de 

medicamentos e número total de patologias apresentadas por idosos vestibulopatas das ILPI de Natal. 

Natal-RN, 2013. 

 n Mínimo Máximo Mediana Q25-Q75 

Idade (em 

anos) 

    Homens 

    Mulheres 

13 

 

5 

8 

64 

 

64 

70 

86 

 

78 

86 

78,00 

 

67,00 

79,00 

68,50-80,50 

 

65,00-77,50 

72,75-83,25 

Tempo em que 

vive na ILPI 

(em anos) 

13 1 17 3,00 2,00-9,00 

Número total 

de 

medicamentos 

usados 

13 0 14 5,00 1,50-9,00 

Número total 

de patologias 

apresentadas 

13 1 6 2,00 1,50-5,00 

Fonte: Autoria própria 

 

Com relação à distribuição das doenças apresentadas pelos idosos vestibulopatas, 

observou-se que a maioria apresentava Hipertensão Arterial Sistêmica (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

Figura 17 – Distribuição das principais doenças apresentadas pelos idosos vestibulopatas das ILPI de 

Natal. Natal-RN, 2013. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Quanto aos hábitos, apenas 23,1% dos idosos ingeriam bebida alcoólica, sendo este 

mesmo percentual encontrado para o não-tabagismo. Em relação à prática regular de atividade 

física, 76,9% não realizava nenhum tipo de atividade, e dentre os que tinham regularidade, o 

exercício realizado por todos foi a caminhada. 

As principais características da tontura nos idosos vestibulopatas foram: o 

desequilíbrio foi o tipo mais comum, com duração principalmente de segundos e a maioria 

não apresentou sintoma neurovegetativo associado. Em relação aos sintomas otoneurológicos 

associados, a maioria não se queixou de zumbido, hipoacusia ou plenitude aural. A maior 

parte dos idosos apresentava boa acuidade visual (auto-percepção), apesar de grande parcela 

deles usarem óculos. Nenhum idoso vestibulopata usava aparelho de amplificação sonora e 

apenas dois idosos necessitavam de bengala ou andador para auxílio à deambulação (Tabela 

2). 

 

 

76,90%

38,50%

30,80%

30,80%

23,10%

23,10%
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Dislipidemia
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Demência - psicose

Osteoartrose

DCV
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Tabela 2 – Características da tontura, sintomas e condições físicas associadas, em idosos 

vestibulopatas das ILPI de Natal. Natal-RN, 2013. 

 n % 

Tipo de tontura 

    Vertigem 

    Desequilíbrio 

    Flutuação 

    Flutuação + pré-síncope 

    Vertigem + flutuação 

 

3 

6 

2 

1 

1 

 

23,1 

46,2 

15,4 

7,7 

7,7 

Duração da tontura 

    Segundos 

    Minutos 

    Horas 

    Dias  

 

6 

5 

1 

1 

 

46,2 

38,5 

7,7 

7,7 

Presença de sintomas 

neurovegetativos 

     Não  

     Sim  

 

 

10 

3 

 

 

76,9 

23,1 

Presença de zumbido 

     Não  

     Sim unilateral 

     Sim bilateral 

 

7 

3 

3 

 

53,8 

23,1 

23,1 

Presença de hipoacusia 

     Não  

     Sim unilateral 

     Sim bilateral 

 

9 

1 

3 

 

69,2 

7,7 

23,1 

Presença de plenitude aural 

     Não  

     Sim unilateral 

     Sim bilateral 

 

10 

2 

1 

 

76,9 

15,4 

7,7 

Diminuição importante da acuidade 

visual 

    Não 

    Sim 

 

 

12 

1 

 

 

92,3 

7,7 

Uso de óculos 

    Não 

    Sim 

 

5 

8 

 

38,5 

61,5 

Uso de AASI 

    Não  

 

13 

 

100 

Uso de bengala/andador 

    Não 

    Sim  

 

11 

2 

 

84,6 

15,4 

Fonte: Autoria própria 

 

Quando realizado um inquérito sobre alguns alimentos estimulantes, a maioria dos 

idosos vestibulopatas referiu consumo de café acima dos níveis tolerados para portadores de 

vestibulopatia. A medida utilizada para esta bebida foi uma xícara de chá por vez, e não foi 

diferenciado se consumido misturado ao leite. O limite permitido seriam duas xícaras por dia. 

Em relação aos outros alimentos, nenhum apresentou significância clínica (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Caracterização do consumo dos alimentos estimulantes e com níveis elevados de potássio 

em idosos vestibulopatas das ILPI de Natal. Natal-RN, 2013. 

 n % 

Café 

     Não consome 

     1 vez ao dia 

     2 a 3 vezes ao dia 

     Mais de 3 vezes ao dia 

 

2 

2 

7 

2 

 

15,4 

15,4 

53,8 

15,4 

Refrigerante  

    Não consome 

    1 vez ao dia 

 

12 

1 

 

92,3 

7,7 

Chás estimulantes 

    Não consome 

    1a 2 vezes na semana 

 

10 

3 

 

76,9 

23,1 

Chocolate 

     Não consome 

     1 a 2 vezes na semana 

     1 vez ao dia 

     Mais de 3 vezes ao dia 

 

10 

1 

1 

1 

 

76,9 

7,7 

7,7 

7,7 

Banana 

     Não consome 

     1 a 2 vezes na semana 

     3 vezes na semana 

     1 vez ao dia      

 

3 

4 

2 

4 

 

23,1 

30,8 

15,4 

30,8 

Melão  

     Não consome 

     1 a 2 vezes na semana 

     3 vezes na semana 

     1 vez ao dia     

     2 a 3 vezes ao dia  

 

5 

4 

1 

2 

1 

 

38,5 

30,8 

7,7 

15,4 

7,7 

Ameixa 

    Não consome 

    1 a 2 vezes na semana 

 

12 

1 

 

92,3 

7,7 

Fonte: Autoria própria 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS TONTURAS SEM VESTIBULOPATIA 

 

Trinta e oito pacientes responderam que tinham ou tiveram tontura nos últimos doze 

meses, mas quando submetidos à avaliação física não foram enquadrados como portadores de 

vestibulopatia. Esses eram em sua maioria do sexo feminino (65,8%) e longevos (Tabela 4). 

Com relação às características da instituição, 71,1% dos pacientes eram residentes de 

ILPI sem fins lucrativos e o tempo de residência foi bastante variável, apesar e apresentar uma 

mediana baixa. Os idosos apresentaram pouco mais de 3 patologias associadas e eram 

polimedicados (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Mediana, quartis, máximo e mínimo de idade, tempo em que vive nas ILPI, número total de 

medicamentos e número total de doenças apresentadas por idosos com tontura e não-vestibulopatas 

das ILPI de Natal. Natal-RN, 2013. 

 n Mínimo Máximo Mediana Q25-Q75 

Idade (em 

anos) 

    Homens 

    Mulheres 

 

38 

13 

25 

 

68 

68 

72 

 

94 

94 

92 

 

84,00 

84,00 

85,00 

 

78,00-88,00 

75,00-85,50 

79,50-89,50 

Tempo em que 

vive na ILPI 

(em anos) 

38 1 27 2,50 2,00-5,25 

Número total 

de 

medicamentos 

usados 

38 1 13 5,50 3,00-9,00 

Número total 

de patologias 

apresentadas 

38 0 6 3,50 2,00-4,00 

Fonte: Autoria própria 

 

Em relação às doenças associadas, a maioria dos idosos apresentava Hipertensão 

Arterial, e mais de um terço, Doença Cardiovascular (Figura 18). 

 

Figura 18 – Distribuição das principais doenças apresentadas pelos idosos com tontura e não-

vestibulopatas das ILPI de Natal. Natal-RN, 2013. 

  

Fonte: Autoria própria 
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Com relação aos hábitos de vida, 97,4% dos idosos não ingeriam bebida alcoólica, 

89,5% não eram tabagistas e 65,8% não praticavam atividade física. 

Desses 38 idosos, oito (21,05%) foram considerados perdas, pois se recusaram a 

responder parte do questionário e/ou a realizar o exame físico. Portanto, os dados mostrados a 

seguir referem-se apenas a 30 idosos. 

O tipo mais frequente de tontura foi o desequilíbrio seguido da vertigem, e a duração 

da tontura teve prevalência maior de períodos curtos de tempo, de segundos a minutos. A 

maioria dos idosos não apresentava sintomas neurovegetativos associados, assim como 

relataram ausência de zumbido, hipoacusia e plenitude aural. Quase um terço dos idosos não 

vestibulopatas tinham dificuldade visual importante ou até mesmo cegueira.Metade deles 

usavam óculos, um usava aparelho auditivo e a maioria usava bengala ou andador (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Características da tontura, sintomas e condições físicas associadas, em idosos com tontura e 

não-vestibulopatas das ILPI de Natal. Natal-RN, 2013. 

 n % 

Tipo de tontura 

    Vertigem 

    Desequilíbrio 

    Flutuação 

    Flutuação + pré-síncope 

    Vertigem + flutuação 

 

10 

12 

6 

1 

1 

 

33,3 

40,0 

20,0 

3,3 

3,3 

Duração da tontura 

    Segundos 

    Minutos 

    Horas 

    Dias  

 

13 

13 

3 

1 

 

43,3 

43,3 

10,0 

3,3 

Presença de sintomas 

neurovegetativos 

     Não  

     Sim  

 

 

22 

8 

 

 

73,3 

26,7 

Presença de zumbido 

     Não  

     Sim unilateral 

     Sim bilateral 

 

15 

7 

8 

 

50,0 

23,3 

26,7 

Presença de hipoacusia 

     Não  

     Sim unilateral 

     Sim bilateral 

 

17 

6 

7 

 

56,7 

20,0 

23,3 

Presença de plenitude aural 

     Não  

     Sim unilateral 

     Sim bilateral 

 

18 

6 

6 

 

60,0 

20,0 

20,0 
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Diminuição importante da acuidade 

visual 

    Não 

    Sim 

 

 

21 

9 

 

 

70,0 

30,0 

Uso de óculos 

    Não 

    Sim 

 

15 

15 

 

50,0 

50,0 

Uso de AASI 

    Não 

    Sim 

 

29 

1 

 

96,7 

3,3 

Uso de bengala/andador 

    Não 

    Sim  

 

24 

6 

 

80,0 

20,0 

Fonte: Autoria própria 

 

Em relação aos alimentos estimulantes, a maioria dos idosos com tontura e não 

vestibulopatas referiu consumo de café em níveis elevados. Quanto aos demais alimentos 

estimulantes investigados, nenhum apresentou consumo relevante (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Caracterização do consumo dos alimentos estimulantes e com níveis elevados de potássio 

em idosos com tontura e não-vestibulopatas das ILPI de Natal. Natal-RN, 2013. 

 n % 

Café 

     Não consome 

     3 vezes na semana 

     1 vez ao dia 

     2 a 3 vezes ao dia 

     Mais de 3 vezes ao dia 

 

2 

1 

5 

19 

3 

 

6,7 

3,3 

16,7 

63,3 

10,0 

Refrigerante  

    Não consome 

    1 a 2 vezes na semana 

    3 vezes na semana 

    Mais de 3 vezes ao dia 

 

25 

3 

1 

1 

 

83,0 

10 

3,3 

3,3 

Chás estimulantes 

    Não consome 

    1 a 2 vezes na semana 

    1 vez ao dia 

 

27 

1 

2 

 

90,0 

3,3 

6,7 

Chocolate 

     Não consome 

     1 a 2 vezes na semana 

     1 vez ao dia 

     2 a 3 vezes ao dia 

 

26 

2 

1 

1 

 

86,7 

6,7 

3,3 

3,3 

Banana 

     Não consome 

 

9 

 

30,0 
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     1 a 2 vezes na semana 

     3 vezes na semana 

     1 vez ao dia  

     2 a 3 vezes ao dia 

     Mais de 3 vezes ao dia 

4 

6 

4 

5 

2 

13,3 

20,0 

13,3 

16,7 

6,7 

Melão  

     Não consome 

     1 a 2 vezes na semana 

     3 vezes na semana 

     1 vez ao dia     

     2 a 3 vezes ao dia  

     Mais de 3 vezes ao dia 

 

11 

5 

6 

4 

3 

1 

 

36,7 

16,7 

20,0 

13,3 

10,0 

3,3 

Ameixa 

    Não consome 

    1 a 2 vezes na semana 

     3 vezes na semana 

     2 a 3 vezes ao dia  

 

25 

3 

1 

1 

 

83,3 

10,0 

3,3 

3,3 

Fonte: Autoria própria 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS TONTURAS EM GERAL 

 

O somatório dos pacientes que pertenciam aos grupos caso 1 e caso 2 resultou na 

formação do grupo caso 3, ou seja, todos os idosos que apresentaram tontura no último ano, 

independente do diagnóstico de vestibulopatia. 

Esse grupo foi caracterizado por ser composto por idosos longevos, apresentar idosos 

com uma mediana de idade de 83 anos, mulheres mais velhas que homens e em maior número 

(64,7%), pertencerem a instituições sem fins lucrativos na sua grande maioria, apresentarem 

poucas patologias associadas e serem polimedicados (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Mediana, quartis, máximo e mínimo de idade, tempo em que vive nas ILPI, número total de 

medicamentos e número total de patologias apresentadas por todos os idosos com tontura das ILPI de 

Natal. Natal-RN, 2013. 

 n Mínimo Máximo Mediana Q25-Q75 

Idade (em 

anos) 

    Homens 

    Mulheres 

 

51 

18 

33 

 

64 

64 

70 

 

94 

94 

92 

 

83,00 

78,50 

84,00 

 

76,00-86,00 

69,50-84,25 

78,00-88,00 

Tempo em que 

vive na ILPI 

(em anos) 

38 1 27 3,00 2,00-6,00 

Número total 

de 

38 1 14 5,00 3,00-9,00 
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medicamentos 

usados 

Número total 

de patologias 

apresentadas 

38 0 6 3,00 2,00-4,00 

Fonte: Autoria própria 

 

Quanto à distribuição das doenças, a HAS foi a mais presente, seguida pela DCV 

(Figura 19). 

 

Figura 19 - Distribuição das principais doenças apresentadas pelos idosos com tontura das ILPI de 

Natal. Natal-RN, 2013. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

E em relação aos hábitos de vida, os idosos institucionalizados na sua maioria não 

ingeriam bebida alcoólica (92,2%), não fumavam (86,3%) e não praticavam exercício físico 

(68,6%). 

No que diz respeito às características da tontura, em sua maioria esta se apresentou 

como desequilíbrio seguida por vertigem, com duração de segundos a minutos e sem sintomas 

otoneurológicos associados (zumbido, hipoacusia e plenitude aural), conforme mostra a 

Tabela 8.  
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Tabela 8 – Características da tontura, sintomas e condições físicas associadas, em todos os idosos com 

tontura das ILPI de Natal. Natal-RN, 2013. 

 n % 

Tipo de tontura 

    Vertigem 

    Desequilíbrio 

    Flutuação 

    Flutuação + pré-síncope 

    Vertigem + flutuação 

 

13 

18 

8 

2 

2 

 

30,2 

41,9 

18,6 

4,7 

4,7 

Duração da tontura 

    Segundos 

    Minutos 

    Horas 

    Dias  

 

19 

18 

4 

2 

 

44,2 

41,9 

9,3 

4,7 

Presença de sintomas 

neurovegetativos 

     Não  

     Sim  

 

 

32 

11 

 

 

74,4 

25,6 

Presença de zumbido 

     Não  

     Sim unilateral 

     Sim bilateral 

 

22 

10 

11 

 

51,2 

23,3 

25,6 

Presença de hipoacusia 

     Não  

     Sim unilateral 

     Sim bilateral 

 

26 

7 

10 

 

60,5 

16,3 

23,3 

Presença de plenitude aural 

     Não  

     Sim unilateral 

     Sim bilateral 

 

28 

8 

7 

 

65,1 

18,6 

16,3 

Diminuição importante da acuidade 

visual 

    Não 

    Sim 

 

 

33 

10 

 

 

76,7 

23,3 

Uso de óculos 

    Não 

    Sim 

 

20 

23 

 

46,5 

53,5 

Uso de AASI 

    Não 

    Sim 

 

42 

1 

 

97,7 

2,3 

Uso de bengala/andador 

    Não 

    Sim  

 

35 

8 

 

81,4 

18,6 

Fonte: Autoria própria 
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5.4FATORES DE RISCO PARA TONTURA DE ORIGEM NÃO-VESTIBULAR 

 

Foi buscada associação entre as variáveis independentes do estudo e os idosos 

pertencentes ao grupo Caso 1 (com tontura e sem vestibulopatia) e seus respectivos controles. 

Não foi encontrada significância para os fatores relacionados à instituição (Tabela 9) e para os 

hábitos do paciente (Tabela 10).  

 

Tabela 9 – Valores absolutos e percentuais, significância estatística, OR e intervalo de confiança para 

variáveis relacionadas à instituição em pacientes não-vestibulopatas. Natal-RN, 2013. 

 Casos  

 

Controles Total p OR (IC 95%) 

Tipo de Instituição 

  Sem fins lucrativos 

 Com fins lucrativos 

 

27 (54%) 

11 (42,3%) 

 

23 (46%) 

15 (57,5%) 

 

50(100%) 

26(100%) 

0,468 1,615 

(0,615-4,166) 

Tempo de 

institucionalização 

    4 anos ou mais 

    Menos de 4 anos 

 

 

11 (36,7%) 

27 (58,7%) 

 

 

19 (63,3%) 

19 (41,3%) 

 

 

30(100%) 

46(100%) 

0,100 0,407 

(0,158-1,050) 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 10 – Valores absolutos e percentuais, significância estatística, OR e intervalo de confiança para 

variáveis relacionadas com os hábitos de vida em pacientes não-vestibulopatas. Natal-RN, 2013. 

 Casos  

 

Controles Total p OR (IC 95%) 

Etilismo  

Sim 

Não  

 

1 (33,3%) 

37 (50,7%) 

 

2 (66,7%) 

36 (49,3%) 

 

3(100%) 

73(100%) 

1,000 0,486 

(0,042-5,603) 

Tabagismo  

     Sim 

     Não  

 

4 (66,7%) 

34 (48,6%) 

 

2 (33,3%) 

36 (51,4%) 

 

6(100%) 

70(100%) 

0,671 2,118 

(0,364-12,320) 

Atividade física 

     Não 

     Sim  

 

25 (43,9%) 

13 (68,4%) 

 

32 (56,1%) 

6 (31,6%) 

 

57(100%) 

19(100%) 

0,112 0,361 

(0,120-1,083) 

Fonte: Autoria própria 

 

No que se refere aos fatores relacionados com a saúde do idoso, foi encontrada 

significância para presença de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Doença 

Cardiovascular (DCV), de forma que pacientes com HAS apresentam um risco 3 vezes maior 

de ter tontura, na ausência de vestibulopatia, e pacientes com DCV um risco quase 7 vezes 
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maior. Essas patologias agem, portanto, como fatores de risco para o surgimento de tontura 

em idosos não-vestibulopatas. Em relação ao número total de patologias, foi encontrado que o 

paciente apresentar 3 ou mais patologias associadas funciona como fator de risco para tontura, 

com um risco 5 vezes maior. E em relação ao uso de medicamentos, observou-se que idosos 

que fazem uso regular de protetores gástricos possuem um risco pouco mais que cinco vezes 

maior de ter tontura que os idosos que não usam esta classe de medicamento (Tabela 11).  

 

Tabela 11 – Valores absolutos e percentuais, significância estatística, OR e intervalo de confiança para 

variáveis relacionadas com a saúde de pacientes não-vestibulopatas. Natal-RN, 2013. 

 Casos  

 

Controles Total p OR (IC 95%) 

Total de 

patologias 

    3 ou mais 

    Menos que 3 

 

 

19 (76%) 

19 (37,3%) 

 

 

6 (24%) 

32 (62,7%) 

 

 

25(100%) 

51(100%) 

0,003 5,333 

(1,813-15,692) 

Presença de HAS 

Ausência de HAS 

30 (60%) 

8 (30,8%) 

20 (40%) 

18 (69,2%) 

50(100%) 

26(100%) 

0,030 3,375  

(1,233-9,237) 

Presença de DCV 

Ausência de DCV 

14 (82,4%) 

24 (40,7%) 

3 (17,6%) 

35 (59,3%) 

17(100%) 

59(100%) 

0,006 6,806 

(1,763-26,273) 

Presença de DM 

Ausência de DM 

12 (54,5%) 

26 (48,1%) 

10 (45,5%) 

28 (51,9%) 

22(100%) 

54(100%) 

0,800 1,292 

(0,478-3,494) 

Presença de IR 

Ausência de IR 

1 (100%) 

37 (49,3%) 

0 (0%) 

38 (50,7%) 

1(100%) 

75(100%) 

1,000 - 

Presença de 

DPOC 

Ausência de 

DPOC 

 

2 (66,7%) 

 

36 (49,3%) 

 

1 (33,3%) 

 

37 (50,7%) 

 

3(100%) 

 

73(100%) 

1,000 2,056 

(0,178-23,676) 

Presença de 

Demência-psicose 

Ausência de 

Demência-psicose 

 

9 (42,9%) 

 

29 (52,7%) 

 

12 (57,1%) 

 

26 (47,3%) 

 

21(100%) 

 

55(100%) 

0,608 0,672 

(0,244-1,853) 

Presença de 

Parkinson 

Ausência de 

Parkinson 

 

5 (83,3%) 

 

33 (47,1%) 

 

1 (16,7%) 

 

37 (52,9%) 

 

6(100%) 

 

70(100%) 

0,202 5,606 

(0,623-50,480) 

Presença de 

Dislipidemia 

Ausência de 

Dislipidemia 

 

10 (50%) 

 

28 (50%) 

 

10 (50%) 

 

28 (50%) 

 

20(100%) 

 

56(100%) 

1,000 1,000 

 (0,360-2,776) 

Presença de 

Osteoporose 

Ausência de 

Osteoporose 

 

6 (60%) 

 

32 (48,5%) 

 

4 (40%) 

 

34 (51,5%) 

 

10(100%) 

 

66(100%) 

0,734 1,594 

(0,411-6,173) 

Presença de    0,493 - 



68 

Artrite 

Ausência de 

Artrite 

2 (100%) 

 

36 (48,6%) 

0 (0%) 

 

38 (51,4%) 

2(100%) 

 

74(100%) 

Presença de 

Osteoartrose 

Ausência de 

Osteoartrose 

 

5 (100%) 

 

33 (46,5%) 

 

0 (0%) 

 

38 (53,5%) 

 

10(100%) 

 

71(100%) 

0,064 2,152 

(1,676-2,762) 

Presença de 

Migrânea 

Ausência de 

Migrânea 

 

2 (100%) 

 

36 (48,6%) 

 

0 (0%) 

 

38 (51,4%) 

 

2(100%) 

 

74(100%) 

0,493 - 

Presença de 

Depressão 

Ausência de 

Depressão 

 

10 (55,6%) 

 

28 (48,3%) 

 

8 (44,4%) 

 

30 (51,7%) 

 

18(100%) 

 

58(100%) 

0,787 1,339 

 (0,463-3,877) 

Presença de 

Colite  

Ausência de 

Colite 

 

1 (100%) 

 

36 (48,6%) 

 

0 (0%) 

 

38 (51,4%) 

 

1(100%) 

 

74(100%) 

0,493 - 

Presença de AVE 

Ausência de AVE 

1 (100%) 

37 (49,3%) 

0 (0%) 

38 (50,7%) 

1(100%) 

75(100%) 

1,000 - 

Presença de 

Hipotireoidismo 

Ausência de 

Hipotireoidismo 

 

2 (25%) 

 

36 (52,9%) 

 

6 (75%) 

 

32 (47,1%) 

 

8(100%) 

 

68(100%) 

0,262 0,296 

(0,056-1,573) 

Total de 

Medicamentos 

   6 ou mais 

   Até 5 

 

 

19 (57,6%) 

19 (44,2%) 

 

 

14 (42,4%) 

24 (55,8%) 

 

 

33(100%) 

43(100%) 

0,355 1,714 

(0,686-4,284) 

Uso de IBP 

1 ou mais 

nenhum 

 

15 (78,9%) 

23 (40,4%) 

 

4 (21,1%) 

34 (59,6%) 

 

19(100%) 

57(100%) 

0,008 5,543 

(1,631-18,839) 

Uso de 

psicotrópicos 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

16 (57,1%) 

22 (45,8%) 

 

 

12 (42,9%) 

26 (54,2%) 

 

 

28(100%) 

48(100%) 

0,476 1,576 

(0,616-4,032) 

Uso de anti-

hipertensivo 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

15 (55,6%) 

23 (46,9%) 

 

 

12 (44,4%) 

26 (53,1%) 

 

 

27(100%) 

49(100%) 

0,632 1,413 

(0,550-3,632) 

Uso de 

medicamento 

para DM 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

12 (54,5%) 

26 (48,1%) 

 

 

 

10 (45,5%) 

28 (51,9%) 

 

 

 

22(100%) 

54(100%) 

0,800 1,292 

(0,478-3,494) 

Uso de 

medicamento 

para DCV 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

16 (59,3%) 

22 (44,9%) 

 

 

 

11 (40,7%) 

27 (55,1%) 

 

 

 

27(100%) 

49(100%) 

0,338 1,785 

(0,689-4,625) 
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Uso de 

medicamento 

para doença 

osteoarticular 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

 

11 (73,3%) 

27 (44,3%) 

 

 

 

 

4 (26,7%) 

34(55,7%) 

 

 

 

 

15(100%) 

61(100%) 

0,084 3,463 

(0,991-12,098) 

Uso de 

medicamento 

para 

dislipidemia 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

 

13 (56,5%) 

25 (47,2%) 

 

 

 

 

10 (43,5%) 

28 (52,8%) 

 

 

 

 

23(100%) 

53(100%) 

0,618 1,456 

(0,544-3,899) 

Uso de 

medicamento 

com ação 

intestinal 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

 

4 (66,7%) 

34 (48,6%) 

 

 

 

 

2 (33,3%) 

36(51,4%) 

 

 

 

 

6(100%) 

70(100%) 

0,671 2,118 

(0,364-12,320) 

Uso de 

hormônio 

tireoideano 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

2(25%) 

36 (52,9%) 

 

 

 

6 (75%) 

32(47,1%) 

 

 

 

8(100%) 

68(100%) 

0,262 0,296 

(0,056-1,573) 

Fonte: Autoria própria 

 

 

5.5 FATORES DE RISCO PARA TONTURA DE ORIGEM VESTIBULAR 

 

Foram buscadas associações entre a presença de vestibulopatia (Caso 2) e os prováveis 

fatores de risco. Nenhuma das variáveis independentes se apresentou como fator de risco para 

tal (Tabelas 12, 13 e 14). 

 

Tabela 12 – Valores absolutos e percentuais, significância estatística, OR e intervalo de confiança para 

variáveis relacionadas à instituição em pacientes vestibulopatas. Natal-RN, 2013. 

 Casos  

 

Controles Total p OR (IC 95%) 

Tipo de Instituição 

     Sem fins 

lucrativos 

     Com fins 

lucrativos 

 

 

10 (52,6%) 

 

3 (42,9%) 

 

 

9 (47,4%) 

 

4 (57,1%) 

 

 

19(100%) 

 

7(100%) 

1,000 1,481 

(0,258-8,499) 

Tempo de 

institucionalização 

    4 anos ou mais 

    Menos de 4 anos 

 

5 (50%) 

 

8 (50%) 

 

5 (50%) 

 

8 (50%) 

 

10(100%) 

 

16(100%) 

1,000 1,000 

(0,206-4,856) 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 13 – Valores absolutos e percentuais, significância estatística, OR e intervalo de confiança para 

variáveis relacionadas com os hábitos de vida em pacientes vestibulopatas. Natal-RN, 2013. 

 Casos  

 

Controles Total p OR (IC 95%) 

Etilismo  

     Sim 

     Não  

 

3 (100%) 

10 (43,5%) 

 

0 (0%) 

13 (56,5%) 

 

3(100%) 

23(100%) 

0,220 - 

Tabagismo  

     Sim 

     Não  

 

3 (75%) 

10 (45,5%) 

 

1 (25%) 

12 (54,5%) 

 

4(100%) 

22(100%) 

0,587 3,600 

(0,322-40,233) 

Atividade física 

     Não 

     Sim  

 

10 (55,6%) 

3 (37,5%) 

 

8 (44,4%) 

5 (62,5%) 

 

18(100%) 

8(100%) 

0,671 2,083 

(0,378-11,482) 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 14 – Valores absolutos e percentuais, significância estatística, OR e intervalo de confiança para 

variáveis relacionadas com a saúde de pacientes vestibulopatas. Natal-RN, 2013. 

 Casos  

 

Controles Total p OR (IC 95%) 

Total de 

patologias 

    3 ou mais 

    Menos que 3 

 

 

5 (55,6%) 

8 (47,1%) 

 

 

4 (44,4%) 

9 (52,9%) 

 

 

9(100%) 

7(100%) 

1,000 1,406 

(0,277-7,131) 

Presença de HAS 

Ausência de HAS 

10 (62,5%) 

3 (30%) 

6 (37,5%) 

7 (70%) 

16(100%) 

10(100%) 

0,227 3,889 

(0,718-21,061) 

Presença de DCV 

Ausência de DCV 

3 (50%) 

10(50%) 

3 (50%) 

10 (50%) 

6(100%) 

20(100%) 

1,000 1,000  

(0,161-6,200) 

Presença de DM 

Ausência de DM 

4 (44,4%) 

9 (52,9%) 

5 (55,6%) 

8 (47,1%) 

9(100%) 

17(100%) 

1,000 0,711 

(0,140-3,606) 

Presença de IR 

Ausência de IR 

1 (100%) 

12 (48%) 

0 (0%) 

13 (52%) 

1(100%) 

25(100%) 

1,000 - 

Presença de 

DPOC 

Ausência de 

DPOC 

 

1(100%) 

 

12 (48%) 

 

0 (0%) 

 

13 (52%) 

 

1(100%) 

 

25(100%) 

1,000 - 

Presença de 

Demência-psicose 

Ausência de     

Demência-psicose 

 

4 (44,4%) 

 

9 (52,9%) 

 

5 (55,6%) 

 

8 (47,1%) 

 

9(100%) 

 

17(100%) 

1,000 0,711 

(0,140-3,606) 

Presença de 

Dislipidemia 

Ausência de 

Dislipidemia 

 

5 (55,6%) 

 

8 (47,1%) 

 

4 (44,4%) 

 

9 (52,9%) 

 

9(100%) 

 

17(100%) 

1,000 1,406 

 (0,277-7,131) 

Presença de 

Osteoporose 

 

1 (25%) 

 

3 (75%) 

 

4(100%) 

0,587 0,278 

(0,025-3,104) 
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Ausência de 

Osteoporose 

 

12 (54,5%) 

 

10 (45,5%) 

 

22(100%) 

Presença de 

Artrite 

Ausência de 

Artrite 

 

0 (0%) 

 

13 (52%) 

 

1 (100%) 

 

12 (48%) 

 

1 (100%) 

 

25(100%) 

1,000 - 

Presença de 

Osteoartrose 

Ausência de 

Osteoartrose 

 

3 (100%) 

 

10 (43,5%) 

 

0 (0%) 

 

13 (56,5%) 

 

3(100%) 

 

23(100%) 

0,220 2,300 

(1,443-3,665) 

Presença de 

Migrânea 

Ausência de 

Migrânea 

 

2 (100%) 

 

11 (45,8%) 

 

0 (0%) 

 

13 (54,2%) 

 

2(100%) 

 

24(100%) 

0,480 - 

Presença de 

Depressão 

Ausência de 

Depressão 

 

0 (0%) 

 

13 (59,1%) 

 

4 (100%) 

 

9 (40,9%) 

 

4(100%) 

 

22(100%) 

0,103 - 

Presença de AVE 

Ausência de AVE 

1 (100%) 

12 (48%) 

0 (0%) 

13 (52%) 

1(100%) 

25(100%) 

1,000 - 

Presença de 

Hipotireoidismo 

Ausência de 

Hipotireoidismo 

 

1 (100%) 

 

12 (48%) 

 

0 (0%) 

 

13 (52%) 

 

1(100%) 

 

25(100%) 

1,000 - 

Presença de CA 

Ausência de CA 

1 (100%) 

12 (48%) 

0 (0%) 

13 (52%) 

1(100%) 

25(100%) 

1,000 - 

Presença de gota 

Ausência de gota 

1 (100%) 

12 (48%) 

0 (0%) 

13 (52%) 

1(100%) 

25(100%) 

1,000 - 

Total de 

Medicamentos 

    6 ou mais 

   Até 5 

 

 

6 (60%) 

7 (43,8%) 

 

 

4 (40%) 

9 (56,2%) 

 

 

10(100%) 

16(100%) 

0,687 1,929 

(0,387-9,601) 

Uso de IBP 

1 ou mais 

nenhum 

 

4 (55,6%) 

8 (47,1%) 

 

4 (44,4%) 

9 (52,9%) 

 

9(100%) 

17(100%) 

1,000 1,406 

(0,277-7,131) 

Uso de 

psicotrópicos 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

4 (50%) 

9 (50%) 

 

 

4 (50%) 

9 (50%) 

 

 

8(100%) 

18(100%) 

1,000 1,000  

(0,189-5,289) 

Uso de anti-

hipertensivo 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

7 (70%) 

6 (37,5%) 

 

 

3 (30%) 

10 (62,5%) 

 

 

10(100%) 

16(100%) 

0,227 3,889 

(0,718-21,061) 

Uso de 

medicamento 

para DM 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

4 (44,4%) 

9 (52,9%) 

 

 

 

5 (55,6%) 

8 (47,1%) 

 

 

 

9(100%) 

17(100%) 

1,000 1,292 

(0,478-3,494) 

Uso de 

medicamento 

 

 

 

 

 

 

0,410 0,350 

(0,065-1,895) 
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para DCV 

1 ou mais 

nenhum 

 

3 (33,3%) 

10 (58,8%) 

 

6 (66,7%) 

7 (41,2%) 

 

9(100%) 

17(100%) 

Uso de 

medicamento 

para doença 

osteoarticular 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

 

2 (50%) 

11 (50%) 

 

 

 

 

2 (50%) 

11(50%) 

 

 

 

 

4(100%) 

22(100%) 

1,000 1,000 

(0,119-8,421 

Uso de 

medicamento 

para 

dislipidemia 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

 

6 (60%) 

7 (43,8%) 

 

 

 

 

4 (40%) 

9 (56,2%) 

 

 

 

 

10(100%) 

16(100%) 

0,687 1,929 

(0,387-9,601) 

Uso de 

medicamento 

com ação 

intestinal 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

 

0 (0%) 

13 (54,2%) 

 

 

 

 

2 (100%) 

11(45,8%) 

 

 

 

 

2(100%) 

24(100%) 

0,480 - 

Uso de 

hormônio 

tireoideano 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

1(100%) 

12 (48%) 

 

 

 

0 (0%) 

13(52%) 

 

 

 

1(100%) 

25(100%) 

1,000 - 

Fonte: Autoria própria 

 

5.6 FATORES DE RISCO PARA TONTURA 

 

Por fim, foi realizada a união dos dois grupos caso formando um grupo de todos os 

idosos com tontura, e buscou-se associar com as variáveis independentes do estudo. Dentre as 

variáveis relacionadas com a instituição e com os hábitos do paciente, nenhuma foi 

considerada fator de risco para tontura nos idosos (Tabelas 15 e 16).  
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Tabela 15 – Valores absolutos e percentuais, significância estatística, OR e intervalo de confiança para 

variáveis relacionadas à instituição em pacientes com tontura. Natal-RN, 2013. 

 Casos  

 

Controles Total p OR (IC 95%) 

Tipo de Instituição 

     Sem fins 

lucrativos 

     Com fins 

lucrativos 

 

 

37 (53,6%) 

 

14 (42,4%) 

 

 

32 (46,4%) 

 

19 (57,6%) 

 

 

69(100%) 

 

33(100%) 

0,397 1,569 

(0,680-3,624) 

Tempo de 

institucionalização 

    4 anos ou mais 

    Menos de 4 anos 

 

16 (40%) 

 

35 (56,5%) 

 

24 (60%) 

 

27 (43,5%) 

 

40(100%) 

 

62(100%) 

0,156 0,514 

(0,229-1,153) 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Tabela 16 – Valores absolutos e percentuais, significância estatística, OR e intervalo de confiança para 

variáveis relacionadas com os hábitos de vida em pacientes com tontura. Natal-RN, 2013. 

 Casos  

 

Controles Total p OR (IC 95%) 

Etilismo  

     Sim 

     Não  

 

4 (66,7%) 

47 (49%) 

 

2 (33,3%) 

49 (51%) 

 

6(100%) 

96(100%) 

0,674 2,085 (0,365-

11,926) 

Tabagismo  

     Sim 

     Não  

 

7 (70%) 

44 (47,8%) 

 

3 (30%) 

48 (52,5%) 

 

10(100%) 

92(100%) 

0,318 2,545 

(0,620-10,458) 

Atividade física 

     Não 

     Sim  

 

35 (46,7%) 

16 (59,3%) 

 

40 (53,3%) 

11 (40,7%) 

 

75(100%) 

27(100%) 

0,369 0,602 

(0,247-1,467) 

Fonte: Autoria própria 

 

Em relação aos fatores referentes à saúde do indivíduo, encontrou-se significância 

entre o número total de patologias apresentadas pelo idoso, sendo que aqueles que possuem 3 

ou mais doenças associadas apresentam um risco 3,644 vezes maior de apresentar tontura que 

aqueles que possuem menos de 3 doenças. Quando avaliadas as patologias separadamente, 

encontramos associações entre tontura e a presença de HAS, DCV e osteoartrose, que 

funcionam como fatores de risco para tontura nos idosos institucionalizados. Quanto aos 

medicamentos, apenas o uso contínuo de IBP mostrou-se como fator de risco para tontura, 

aumentando seu risco em mais de 3 vezes (Tabela 17). 
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Tabela 17 – Valores absolutos e percentuais, significância estatística, OR e intervalo de confiança para 

variáveis relacionadas com a saúde de pacientes com tontura. Natal-RN, 2013. 

 Casos  

 

Controles Total p OR (IC 95%) 

Total de 

patologias 

    3 ou mais 

    Menos que 3 

 

 

24 (70,6%) 

27 (39,7%) 

 

 

10(29,4%) 

41 (60,3%) 

 

 

34(100%) 

68(100%) 

0,006 3,644 

(1,507-8,815) 

Presença de HAS 

Ausência de HAS 

40 (60,6%) 

11(30,6%) 

26 (39,4%) 

25 (69,4%) 

66(100%) 

36(100%) 

0,007 3,497 

(1,474-8,297) 

Presença de DCV  

Ausência de DCV 

17 (73,9%) 

34 (43%) 

6 (26,1%) 

45 (57%) 

23(100%) 

79(100%) 

0,018 3,750 (1,336-

10,523) 

Presença de DM 

Ausência de DM 

16 (51,6%) 

35 (9,3%) 

15 (48,4%) 

36 (50,7%) 

31(100%) 

71(100%) 

1,000 1,097 

(0,472-2,552) 

Presença de IR 

Ausência de IR 

2 (100%) 

49 (49%) 

0 (0%) 

51 (51%) 

1(100%) 

25(100%) 

0,495 - 

Presença de 

DPOC 

Ausência de 

DPOC 

 

3 (75%) 

 

48 (49%) 

 

1 (25%) 

 

50 (51%) 

 

4(100%) 

 

98(100%) 

0,610 3,125 

(0,314-

31,094) 

Presença de 

Demência-psicose 

Ausência de     

Demência-psicose 

 

13 (43,3%) 

 

38 (52,8%) 

 

17 (56,7%) 

 

34 (47,2%) 

 

30(100%) 

 

72(100%) 

0,514 0,684 

(0,290-1,613) 

Presença de 

Dislipidemia 

Ausência de 

Dislipidemia 

 

15 (51,7%) 

 

36 (49,3%) 

 

14 (48,3%) 

 

37 (50,7%) 

 

29(100%) 

 

73(100%) 

1,000 1,101 

 (0,466-2,604) 

Presença de 

Osteoporose 

Ausência de 

Osteoporose 

 

7 (50%) 

 

44 (50%) 

 

7 (50%) 

 

44 (50%) 

 

14(100%) 

 

88(100%) 

1,000 1,000  

(0,324-3,089) 

Presença de 

Parkinson 

Ausência de 

Parkinson 

 

5 (83,3%) 

 

45 (47,4%) 

 

1 (16,7%) 

 

50 (52,6%) 

 

6(100%) 

 

95(100%) 

0,198 5,556 

(0,625-

49,367) 

Presença de 

Artrite 

Ausência de 

Artrite 

 

2 (66,7%) 

 

49 (49,5%) 

 

1 (33,3%) 

 

50 (50,5%) 

 

3 (100%) 

 

99(100%) 

1,000 2,041 

(0,179-

23,241) 

Presença de CA 

Ausência de CA 

1 (100%) 

50 (49,5%) 

0 (0%) 

51 (50,5%) 

1 (100%) 

101(100%) 

1,000 - 

Presença de 

Osteoartrose 

Ausência de 

Osteoartrose 

 

8 (100%) 

 

 43 (45,7%) 

 

0 (0%) 

 

51 (54,3%) 

 

8(100%) 

 

94(100%) 

0,010 2,186 

(1,754-2,724) 

Presença de    0,126 - 
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Migrânea 

Ausência de 

Migrânea 

4 (100%) 

 

47 (48%) 

0 (0%) 

 

51 (52%) 

4(100%) 

 

98(100%) 

Presença de 

Depressão 

Ausência de 

Depressão 

 

10 (45,5%) 

 

41 (51,2%) 

 

12 (54,5%) 

 

39 (48,8%) 

 

22(100%) 

 

80(100%) 

0,810 0,793 

(0,308-2,043) 

Presença de AVE 

Ausência de AVE 

2 (100%) 

49 (49%) 

0 (0%) 

51 (51%) 

2(100%) 

100(100%) 

0,495 - 

Presença de 

Hipotireoidismo 

Ausência de 

Hipotireoidismo 

 

3 (33,3%) 

 

48 (51,6%) 

 

6 (66,7%) 

 

45 (48,4%) 

 

9(100%) 

 

93(100%) 

0,487 0,469 

(0,111-1,987) 

Presença de 

colite 

Ausência de 

colite 

 

1 (100%) 

 

49 (49%) 

 

0 (0%) 

 

51 (51%) 

 

1(100%) 

 

100(100%) 

0,495 - 

Presença de gota 

Ausência de gota 

1 (100%) 

50 (49,5%) 

0 (0%) 

51 (50,5%) 

1(100%) 

101(100%) 

1,000 - 

Total de 

Medicamentos 

   6 ou mais 

   Até 5 

 

 

25 (58,1%) 

26 (44,1%) 

 

 

18 (41,9%) 

33 (55,9%) 

 

 

43(100%) 

59(100%) 

0,229 1,763 

(0,796-3,902) 

Uso de IBP 

1 ou mais 

nenhum 

 

20 (71,4%) 

31 (41,9%) 

 

8 (28,6%) 

43 (58,1%) 

 

28(100%) 

74(100%) 

0,015 3,468 

(1,353-8,886) 

Uso de 

psicotrópicos 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

20 (55,6%) 

31 (47%) 

 

 

16 (44,4%) 

35 (53%) 

 

 

36(100%) 

66(100%) 

0,534 1,411 

(0,624-3,192) 

Uso de anti-

hipertensivo 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

22 (59,5%) 

29 (44,6%) 

 

 

15 (40,5%) 

36 (55,4%) 

 

 

37(100%) 

65(100%) 

0,217 1,821 

(0,803-4,128) 

Uso de 

medicamento 

para DM 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

16 (51,6%) 

35 (49,3%) 

 

 

 

15 (48,4%) 

36 (50,7%) 

 

 

 

31(100%) 

71(100%) 

1,000 1,097 

(0,472-2,552) 

Uso de 

medicamento 

para DCV 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

19 (52,8%) 

32 (48,5%) 

 

 

 

17 (47,2%) 

34 (51,5%) 

 

 

 

 36(100%) 

66(100%) 

0,836 1,188 

(0,527-2,678) 

Uso de 

medicamento 

para doença 

osteoarticular 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

 

13 (68,4%) 

38 (45,8%) 

 

 

 

 

6 (31,6%) 

45(54,2%) 

 

 

 

 

19(100%) 

83(100%) 

0,127 2,566 

(0,890-7,401) 

Uso de    0,397 1,569 
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medicamento 

para 

dislipidemia 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

19 (57,6%) 

32 (46,4%) 

 

 

 

14 (42,4%) 

37 (53,6%) 

 

 

 

33(100%) 

69(100%) 

(0,680-3,624) 

Uso de 

medicamento 

com ação 

intestinal 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

 

4 (50%) 

47 (50%) 

 

 

 

 

4 (50%) 

47 (50%) 

 

 

 

 

8(100%) 

94(100%) 

1,000 1,000 

(0,236-4,236) 

Uso de 

hormônio 

tireoideano 

1 ou mais 

nenhum 

 

 

 

3(33,3%) 

48 (51,6%) 

 

 

 

6 (66,7%) 

45(48,4%) 

 

 

 

9(100%) 

93(100%) 

0,485 0,469 

(0,111-1,987) 

Fonte: Autoria própria 
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6 DISCUSSÃO 

 

A tontura é um sintoma bastante comum na população geriátrica e pode representar 

vários problemas de saúde, em diversos órgãos e sistemas. Tem importância não só pelo 

incômodo físico que causa, mas principalmente pelas consequências que pode gerar, tais 

como as quedas e suas complicações. Fabrício, Rodrigues e Costa Júnior (2002) em estudo 

encontraram que a tontura foi a causa física mais comum como desencadeante de quedas em 

idosos institucionalizados. 

Por ser uma população em geral mais debilitada, mais frágil e com mais comorbidades 

que os idosos da comunidade, aqueles que residem em instituições de longa permanência 

estão mais predispostos a apresentarem o sintoma tontura como reflexo dos vários problemas 

de saúde, associados com o grande número de medicamentos que utilizam e o sedentarismo 

presente, os quais geram alterações do equilíbrio corporal.  

A prevalência de tontura descrita na literatura internacional para idosos da 

comunidade é bastante variável, com uma média de aproximadamente 30% em estudos de 

base populacional. São demonstrados valores entre 13 a 38(ALRWAILY; WHITNEY, 2011), 

19,6(LO; HARADA, 2013), 24% (ISHIYAMA, 2009) e 30% (DROS et al, 2010). Alguns 

autores demonstram que até os 70 anos, cerca de um terço da população terá algum episódio 

de tontura (MURDIN; DAVIES, 2008; PAGARKAR; DAVIES, 2004). Em estudo brasileiro, 

de caráter epidemiológico, foi encontrada uma prevalência de tontura em idosos não-

institucionalizados um pouco mais elevada, de 45% (MORAES et al, 2011). No presente 

estudo, essa prevalência foi de 41,46%, valor um pouco mais alto que os apontados pela 

literatura internacional, porém compatível com os dados nacionais. É importante lembrar, 

entretanto, que se trata de uma população de idosos institucionalizados, e como descrito 

anteriormente, mais predispostos aos fatores de risco que geram a tontura. Some-se ainda o 

fato de que a mediana de idade desta população estudada foi de 83 anos, corroborando os 

estudos que afirmam que a prevalência de tontura aumenta com a idade, podendo chegar a 

50% em idosos com mais de 85 anos (BARIN; DODSON, 2011; LEE; ELDER, 2013). 

O aspecto multicausal da tontura remete a diversas patologias envolvidas na origem do 

sintoma, e uma importante causa é a disfunção no aparelho vestibular. 

Para a vestibulopatia, os valores de prevalência são mais controversos. Quando 

calculada tomando-se por base a população em geral, estima-se que 10 a 30% das pessoas 
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tenham algum tipo de distúrbio vestibular, aumentando para 35% naquelas com mais de 40 

anos (AGRAWAL et al., 2009; TEIXEIRA, 2009; POST;DICKERSON, 2010). Para a 

população idosa, a prevalência varia entre 4 e 64% de doenças vestibulares periféricas 

(SIMOCELI et al, 2003), sendo que um terço das pessoas com mais de 70 anos apresentam 

algum tipo de prejuízo na função vestibular (ISHIYAMA, 2009). Em um inquérito 

populacional americano foi demonstrado, através de exame físico, que a prevalência de 

distúrbios vestibulares em pessoas com ou sem sintoma de tontura aumenta com a idade. 

Foram encontrados 49,4% de vestibulopatia em idosos entre 60 e 69 anos, 68,7% para a faixa 

etária de 70 a 79 anos e 84,8% para aqueles com 80 anos ou mais (AGRAWAL et al, 2009).  

Quando selecionados idosos de uma população ambulatorial, atendida em centros de 

Geriatria ou Otorrinolaringologia, já com o sintoma de tontura, essa prevalência chega a 

60,84% para idosos de 70 anos ou mais (KATSARKAS, 2008). Entretanto, grande parte dos 

estudos feitos em nível ambulatorial utiliza testes laboratoriais e otoneurológicos para o 

diagnóstico da vestibulopatia, o que aumenta sua sensibilidade diagnóstica. Cabe ainda 

ressaltar que pesquisas realizadas em nível de ambulatórios médicos têm uma probabilidade 

maior de captar pacientes com alterações vestibulares, pelo fato de que os próprios pacientes 

já procuram os serviços médicos com as queixas. Na pesquisa realizada, não foram 

encontrados dados na literatura de prevalência de vestibulopatia para idosos 

institucionalizados. 

No atual estudo, a prevalência de vestibulopatia, quando calculada a partir da 

população total de idosos elegíveis para a pesquisa, foi de 10,56%, valor compatível com os 

achados para diagnóstico em nível populacional. 

Dentre as etiologias de vestibulopatia, é descrito que a VPPB é a causa mais comum 

em idosos, com uma prevalência variando entre 39% (ISHIYAMA, 2009) a 47,2% 

(KATSARKAS, 2008) dos casos de doença vestibular em estudos internacionais. Quando 

comparada a dados nacionais, esta prevalência tem-se mostrado menor, representada por 

14,5% (SIMOCELI et al , 2003) a 36,7% (GAZZOLA et al, 2006) de todos os casos de 

disfunção vestibular. No presente estudo, a prevalência da VPPB, diagnosticada a partir da 

Manobra de Dix-Hallpike, foi de 61,53%, valor um pouco acima dos dados apresentados 

anteriormente. Provavelmente esta alta prevalência deve-se a elevada faixa etária desta 

amostra, uma vez que se sabe que a prevalência de VPPB aumenta com o avançar da idade 

(MARCHETTI; WHITNEY, 2005). 
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Mais uma vez, por ser um tema pouco discutido, os estudos utilizados para comparar 

dados são referentes a idosos da comunidade. Surgiu então a proposta de realizar um estudo 

que pudesse caracterizar esses idosos das instituições de longa permanência em relação às 

alterações de equilíbrio. Neste sentido, a coleta de dados foi realizada nas ILPI com o objetivo 

de identificar os idosos com tontura e selecionar nestes os vestibulopatas e os não-

vestibulopatas, assim como identificar aqueles que não apresentassem tontura para servirem 

de comparação através do estudo caso-controle e, desta forma, identificar os fatores de risco 

relacionados à tontura e à vestibulopatia nos idosos institucionalizados. 

Por se tratar de um estudo em que se buscam fatores de risco para tentar explicar 

doenças ou sintomas, o estudo caso-controle foi neste caso bem aplicado visto que a principal 

intenção desta pesquisa era detectar quais fatores, fossem eles relacionados com a 

institucionalização, com os hábitos dos idosos ou com sua saúde, tinham real influência no 

surgimento do sintoma tontura, ou da patologia vestibular. Ainda, há de citar que a baixa 

prevalência da vestibulopatia ganha força neste desenho de estudo, que objetiva estudar 

patologias raras ou pouco comuns. 

Como parte dos objetivos do estudo, a caracterização da amostra foi feita tomando-se 

por base os três grupos-casos estudados. 

Os idosos vestibulopatas foram em sua maioria do sexo feminino e com mediana de 

idade de 78 anos, dados semelhantes aos encontrados por estudos brasileiros com 76,6% de 

mulheres e média etária de 73,62 anos (GANANÇA et al, 2006) e 68,3% de idosas e com 

idade média de 73,40 anos (GAZZOLA et al, 2006). Um estudo americano revela uma 

proporção menor de mulheres vestibulopatas (51%) (AGRAWAL et al, 2009). Em todos os 

estudos que envolvem a população geriátrica, a presença de um percentual maior de mulheres 

em detrimento dos homens é uma característica marcante, em virtude da presença de mais 

mulheres idosas na população em geral, pelo fato de que elas possuem uma expectativa de 

vida maior.  

O número de patologias pelas quais os idosos vestibulopatas eram acometidos, assim 

como o número de medicamentos utilizados por estes foram comparáveis com os dados da 

literatura, que mostra a média de número de doenças por indivíduo entre 1,25 e 3,98 (neste 

estudo a mediana foi de duas patologias por indivíduo) e número de medicamentos entre 3,86 

e 4,08 (neste estudo um número um pouco mais elevado, com mediana de 5 medicamentos 

por idoso) (BITTAR et al, 2007; GAZZOLA et al, 2006; GANANÇA et al, 2006). Neste 
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ponto, os idosos vestibulopatas institucionalizados apresentam perfil semelhante aos idosos 

vestibulopatas da comunidade.  

A literatura apresenta que as doenças cardiovasculares, metabólicas e osteoarticulares 

são as mais associadas à vestibulopatia, podendo inclusive estar relacionadas com sua gênese 

(BITTAR et al, 2007; GAZZOLA et al, 2006; GANANÇA et al, 2006). Neste estudo, a HAS 

foi tida como a patologia associada mais frequente no grupo dos idosos vestibulopatas, 

estando também presentes a dislipidemia e o diabetes, como representantes das alterações 

metabólicas com participação importante.  Entretanto, quando se buscou associação estatística 

com a intenção de identificar estas patologias como fatores de risco para o surgimento de 

vestibulopatia, esta não foi encontrada. Não se pode, entretanto, descartar que o alto número 

de comorbidades, assim como as doenças individualmente funcionem como fatores de risco, 

pois esta população estudada foi pequena e isto age como fator limitante da pesquisa. 

Da mesma forma, o número de medicamentos não se apresentou como fator de risco 

para vestibulopatia nos idosos institucionalizados do estudo, mas esse achado não afasta a 

possibilidade da interferência da polifarmácia. Esta apenas não foi identificada 

estatisticamente.  

O tipo de tontura mais frequentemente relacionado com a vestibulopatia neste estudo 

foi o desequilíbrio, seguido da vertigem. De uma maneira geral, sabe-se que a vertigem é a 

principal classificação de tontura relacionada com alterações vestibulares, entretanto, como o 

idoso apresenta degeneração própria da idade em vários sistemas relacionados com o 

equilíbrio corporal (MARCHETTI; WHITNEY, 2005), é comum que pacientes idosos 

vestibulopatas apresentem tipos distintos de tontura, podendo inclusive ter uma associação de 

tipos. 

A presença de sintomas otoneurológicos associados também ficou evidente numa 

parcela de idosos vestibulopatas, visto que quase metade apresentava zumbido, cerca de 30% 

relataram perda auditiva e 23,1% plenitude aural. Estes sintomas em geral estão presentes 

pelo acometimento também da porção coclear do VIII par. Gazzola et al (2006) encontraram 

valores um pouco maiores (70,8% de zumbido, 60% de hipoacusia e 54,2% de plenitude aural 

na população estudada), mas que refletem a população ambulatorial que ,via de regra, é mais 

poliqueixosa que a população em geral.  
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A caracterização para tontura de uma maneira geral neste estudo, independente do 

diagnóstico de vestibulopatia, seguiu o mesmo padrão, e foi observada uma prevalência maior 

de mulheres com tontura (64,7%) e mediana de idade de 83 anos. Vários estudos confirmam a 

tendência de longevidade entre os idosos com tontura, possivelmente pelo fato de os idosos 

estarem vivendo mais e por isso apresentando mais esse sintoma.  Esta variação apresenta-se 

entre 72,26 e 78,5 anos (MORAES et al, 2011; SIMOCELI et al, 2003; BITTAR et al, 2007; 

MAARSINGH et al, 2010).  

O acometimento por indivíduo de três doenças associadas e o uso de cinco 

medicamentos por idoso também refletem a realidade observada em outros estudos, sendo 

estes os principais fatores responsáveis pelo surgimento do sintoma tontura (MORAES et al, 

2011; BITTAR et al, 2007).  

No idoso, as alterações fisiológicas que decorrem do envelhecimento não podem ser 

dissociadas das doenças que surgem ao longo dos anos, e essa união de fatores leva ao 

surgimento de sintomas. A tontura pode ser o resultado de várias doenças agindo em um 

organismo já debilitado pelo próprio desgaste natural, causando injúrias na manutenção do 

equilíbrio corporal. As doenças mais encontradas foram HAS, DCV, DM e dislipidemias, 

confirmando a influência das alterações cardiovasculares e metabólicas no fluxo sanguíneo 

cerebral e vestibular, com consequente surgimento da tontura. Bittar et al (2007) confirmaram 

esses dados, pois encontraram que 32,3% dos pacientes com tontura possuíam alterações 

vasculares, seguidas por 29,9% de dislipidemias e 13,8% de alterações no metabolismo do 

açúcar.  

Na busca de associações entre a tontura e as doenças comuns da senescência, os dados 

deste estudo mostraram que o número de comorbidades apresentadas pelo idoso é identificado 

como um importante fator de risco para o surgimento de tontura de origem não-vestibular, 

revelando um risco cinco vezes maior para idosos portadores de mais de três patologias, assim 

como para idosos com queixa de tontura sem especificação da origem vestibular ou não-

vestibular, com um risco 3,6 vezes maior. Quanto maior o número de doenças associadas, 

maior o risco de apresentar tontura, especialmente se esse número é superior a três (GOMEZ; 

CURCIO; DUQUE, 2011; GASSMANN; RUPPRECHT, 2009). 

As doenças hipertensiva e cardiovascular foram as que apresentaram maiores 

contribuições como fatores de risco, visto que idosos hipertensos possuem um risco 3,3 vezes 

maior de ter tontura de origem não-vestibular e 3,4 vezes de ter tontura independente da 
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origem. Em relação à doença cardiovascular de maneira geral, esse risco aumenta, chegando a 

6,8 vezes para tontura de origem não-vestibular e 3,7 vezes para tontura em geral. Esses 

valores são mais elevados que os valores encontrados na literatura, em que os riscos giram em 

torno de 1 a 2 vezes (LO; HARADA, 2013), mas podem refletir a condição de 

institucionalização da amostra, mais debilitada e fragilizada. Com estes resultados, há de se 

refletir sobre a importância que as doenças do aparelho circulatório adquirem quando o 

sintoma tontura está presente. Se não são a causa da tontura, agem como fatores contributivos 

importantes. Portanto, medidas de controle pressórico, vigilância alimentar e atividades físicas 

podem atuar como prevenção também do surgimento deste sintoma, e consequentemente 

evitar as quedas e sua morbidade nos pacientes idosos.   

A osteoartrose foi ainda apontada como fator de risco para o surgimento de tontura, 

com um risco 2,1 vezes maior, estando provavelmente associada com tonturas de origem 

proprioceptiva, alterações de coluna cervical ou desequilíbrios por diminuição da força 

articular.  

O grande número de medicamentos usados pelo paciente idoso também é importante, 

na medida em que estes podem ser vestibulotóxicos ou ter efeitos colaterais relacionados com 

as alterações do equilíbrio. Eles podem interagir entre si e, dependendo da concentração da 

droga, do tempo de tratamento e de condições próprias do organismo do paciente como má 

função hepática ou renal, causar sonolência, hipotensão postural, arritmias ou outras situações 

que levam ao surgimento de tontura (KUTZ JUNIOR, 2010). Maarsingh et al (2010) 

descrevem que os efeitos colaterais dos medicamentos contribuem com 23% das causas de 

tontura, e Lin e Bhattacharyya (2012) relatam que medicamentos podem desencadear tontura 

em 18,7%. Quanto maior o número de medicamentos utilizados, maior a chance de se ter um 

efeito deletério pelas suas associações. O uso de mais de 4 medicamentos associados está 

relacionado com o surgimento de tontura em idosos (GASSMANN; RUPPRECHT, 2009; 

GOMEZ; CURCIO; DUQUE, 2011), tendo sido encontrado que uso de 5 ou mais 

medicamentos estão associados com um risco 1,31 vezes maior de se ter tontura (TINETTI; 

WILLIAMS; GILL, 2000). 

Neste estudo, o uso de medicamentos inibidores da bomba de prótons foi apontado 

como fator de risco para o surgimento de tontura, com um risco 5,5 vezes maior para o 

surgimento de tontura de origem não-vestibular e 3,4 vezes maior para o surgimento de 

tontura sem causa definida. Levando-se em consideração que este tipo de medicamento em 

geral é utilizado quando há uma polimedicação, para evitar efeitos deletérios à mucosa 
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gástrica, esta associação na realidade representa o número elevado de medicamentos ingeridos 

pelo idoso, e não esta classe específica de medicamento. 

Para os idosos com tontura sem diferenciação entre vestibulopatia ou não, o tipo de 

tontura relatado como mais comum foi o desequilíbrio, seguido pela vertigem. Alguns 

estudos, entretanto, referem como sendo a pré-síncope o tipo de tontura mais comum no idoso 

(MAARSINGH et al, 2010; DROS et al, 2010). De maneira geral, a tontura é desencadeada 

por vários fatores no paciente idoso e por isso a classificação, via de regra, é pouco precisa, 

com sobreposição de tipos. As associações mostradas anteriormente com doenças vasculares e 

osteoarticulares confirmam que este desequilíbrio pode, na verdade, ser de origem 

multicausal. 

Os sintomas otoneurológicos nem sempre estão presentes nas crises de tontura, pois 

dependem do acometimento direto ou indireto do sistema vestíbulo-coclear. Neste estudo, 

foram relatados por cerca de um terço dos idosos (25,6% tinham náuseas, 48,9% zumbido, 

34,9% plenitude aural e 39,6% hipoacusia auto-relatada). Como a população estudada 

apresenta uma proporção significativa de vestibulopatas, estes sintomas otoneurológicos 

certamente foram relatados por eles. Alguns trabalhos descrevem a presença desses sintomas 

associados com tontura, mas os números são pouco concordantes (náuseas: 27 a 40%, 

zumbido: 10 a 73%, hipoacusia: 6 a 35%) (MAARSINGH et al, 2010; MORAES et al, 2011).  

No que diz respeito aos fatores relacionados com a instituição, foi discutido se o tipo 

de instituição referente à sua forma de financiamento (com ou sem fins lucrativos) 

influenciaria de alguma forma no surgimento do sintoma tontura ou da doença vestibular, mas 

os dados do estudo não revelaram associação. Da mesma forma, o tempo de 

institucionalização não interferiu de maneira significativa no surgimento dos sintomas. O que 

se sabe é que a institucionalização fragiliza e debilita a saúde dos idosos, e a redução de sua 

mobilidade é uma das mais frequentes causas de incapacidade. Neste cenário surgem as 

alterações de equilíbrio (CANAVAN et al, 2009). Entretanto, neste estudo não foi observada 

essa relação, talvez em consequência da amostra ser pequena.  

Os hábitos dos idosos também foram avaliados como possíveis fatores de risco para o 

surgimento de tontura e/ou vestibulopatia, mas igualmente não houve associação significativa 

neste estudo.  
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A literatura aponta o sedentarismo como importante fator de risco para o surgimento 

da tontura, pois na medida em que se movimenta menos, e permanece grande parte do seu 

tempo acamado, o idoso desenvolve maior probabilidade de apresentar tontura por inibição 

dos reflexos vestibulares. Desta forma, idosos sedentários apresentam mais tonturas que 

aqueles que fazem algum tipo de atividade física (SILVA et al., 2010). Como os idosos 

institucionalizados são em geral mais sedentários e se movimentam menos que aqueles que 

vivem na comunidade, se esperaria que houvesse alguma associação entre o sedentarismo e a 

presença de tontura na amostra estudada. Entretanto, possivelmente devido à limitação de 

número de indivíduos, não foi demonstrada associação estatística. 

Ainda em relação aos hábitos, foi descrito que o tabagismo está associado à doença 

vestibular, com um risco 1,1 vezes maior para quem fuma mais de 20 anos (AGRAWAL et al, 

2009), provavelmente pela ação na microcirculação labiríntica. No entanto, no presente 

estudo o número de idosos tabagistas foi baixo, não se conseguindo demonstrar essa 

associação.  

De acordo com as características apresentadas para a população residente nas ILPI 

portadora de vestibulopatia e tontura, ou seja, idosos longevos, polimedicados e com várias 

comorbidades, assim como pela associação encontrada com a doença cardiovascular, a 

hipertensão arterial e a doença ósteo-articular como fatores de risco para o surgimento de 

tontura, urge refletir nas condições da assistência à saúde que o idoso possui, e principalmente 

na eficácia dos programas de prevenção adotados para esta faixa etária. Será ineficaz 

diagnosticar vestibulopatia ou identificar o sintoma tontura, se o idoso continuar fazendo uso 

de vários medicamentos que interagem entre si e com o próprio organismo do paciente, se as 

várias doenças que possui não são controladas, e se o paciente idoso continuar sendo visto 

separadamente por vários especialistas, cada um tratando um segmento corporal. A tontura, 

como dito desde o início, é multifatorial, e sua identificação requer tratamento em todas as 

esferas, sejam elas físicas, psíquicas, afetivas. Prevenir agravos na terceira idade está mais 

relacionado com a busca da homeostase, não necessariamente a cura. E as doenças crônicas, 

comuns nesta idade, podem, se não evitadas, pelo menos ser controladas e gerar menos gastos 

para a saúde pública, menos agressão ao organismo do idoso e menos impacto negativo à sua 

qualidade de vida. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A tontura é um sintoma comum no idoso institucionalizado que deambula e que 

apresenta bom nível cognitivo, representando mais de quarenta por cento destes, mas a 

tontura de origem vestibular possui baixa prevalência (cerca de 10%).  

O sexo feminino foi o mais frequente, sendo que os não-vestibulopatas apresentam 

idade mais avançada que os com disfunção vestibular. Em ambos os grupos a tontura mais 

frequente foi o desequilíbrio, com poucos sintomas otoneurológicos associados. O número 

de doenças associadas foi maior no grupo dos não-vestibulopatas, mas em ambos a doença 

mais prevalente foi a HAS. Ambos os grupos apresentavam idosos polimedicados e com 

consumo expressivo de café. A topografia mais frequente para a doença vestibular foi a 

periférica, tendo como VPPB a causa mais comum. Havia mais idosos com o sintoma de 

tontura, independente da origem, nas ILPI sem fins lucrativos.  

Os fatores de risco associados à tontura de origem não-vestibular foram os mesmos 

para a tontura sem causa específica, sendo que a doença cardiovascular, hipertensão 

arterial sistêmica, número de doenças associadas maior que três e uso de medicamento 

protetor gástrico atuam como importantes fatores no surgimento do sintoma. Para a 

tontura sem determinação da causa, também a osteoartrose se mostrou como fator de risco 

importante. 

Para a tontura de origem vestibular, não foi demonstrado neste estudo nenhum fator de 

risco, mas este achado provavelmente deveu-se à limitação do pequeno número de idosos 

vestibulopatas. 

Diante desses achados, a tontura confirma-se como um sintoma de importância para a 

saúde pública, visto que depende da prevenção relacionada às doenças crônico-

degenerativas comuns ao idoso, e a vestibulopatia não possui, segundo os achados deste 

estudo, fatores de risco relativos à institucionalização, hábitos ou saúde do idoso. 

Entretanto, como se trata de um estudo com poucos casos de vestibulopatia, esses dados 

não podem ser extrapolados para todos os idosos institucionalizados, e novas pesquisas 

nesta área, além de estudos multicêntricos que possam captar um número maior de idosos 

com a doença, devem ser desenvolvidos na busca de explicar melhor a alteração vestibular 

neste grupo específico de idosos.  
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APÊNDICE A – Formulário de coleta de dados - Otoneurológico 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS – OTONEUROLÓGICO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome  

Sexo (    ) Masculino    (    ) Feminino 

Data de Nascimento  Idade  (    ) NS (    ) NR 

Tempo de 

Institucionalização 
 

Instituição  

Tipo de Instituição  (    ) Sem fins lucrativos (    ) Com fins lucrativos 

Endereço  

 

SINTOMAS RELACIONADOS AO SISTEMA VESTIBULO-COCLEAR 

Tontura no último ano (    ) SIM (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Tipo de tontura   (  )vertigem  (  )desequilíbrio (  )flutuação (  )pré-síncope 

Sintomas NVG 

(náuseas, sudorese, 

taquicardia 

(    ) SIM (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Duração  (  ) segundos (  ) minutos (  ) horas (  ) dias 

Zumbido  (    ) SIM (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Se sim (  ) unilateral (  ) bilateral 

Hipoacusia  (    ) SIM (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Se sim (  ) unilateral (  ) bilateral 

Plenitude auricular (    ) SIM (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Se sim (  ) unilateral (  ) bilateral 
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Uso de lente / óculos (  ) SIM (  ) NÃO 

Uso de aparelho auditivo (  ) SIM (  ) NÃO 

Uso de aparelho para deambular (  ) SIM (  ) NÃO 

Comorbidades  

 

 

 

 

(  ) SIM. Quais? 

 

 

(  ) NÃO 

Medicamentos  

 

 

 

 

(  ) SIM. Quais? 

 

 

 

(  ) NÃO 

CONSULO DE ALIMENTOS ESTIMULANTES/RICOS EM POTÁSSIO 

 

Café  (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Frequência 

1 a 2 vezes/ 

semana 

3 vezes/ 

semana 
1 vez/dia 

2-3 

vezes/dia 

+ 3 

vezes/dia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Refrigerante  (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Frequência 

1 a 2 vezes/ 

semana 

3 vezes/ 

semana 
1 vez/dia 

2-3 

vezes/dia 

+ 3 

vezes/dia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Chá verde / preto/ mate (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Frequência 

1 a 2 vezes/ 

semana 

3 vezes/ 

semana 
1 vez/dia 

2-3 

vezes/dia 

+ 3 

vezes/dia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Guaraná / açaí (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Frequência 

1 a 2 vezes/ 

semana 

3 vezes/ 

semana 
1 vez/dia 

2-3 

vezes/dia 

+ 3 

vezes/dia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Chocolate  (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Frequência 

1 a 2 vezes/ 

semana 

3 vezes/ 

semana 
1 vez/dia 

2-3 

vezes/dia 

+ 3 

vezes/dia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Banana prata (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Frequência 

1 a 2 vezes/ 

semana 

3 vezes/ 

semana 
1 vez/dia 

2-3 

vezes/dia 

+ 3 

vezes/dia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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Melão  (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Frequência 

1 a 2 vezes/ 

semana 

3 vezes/ 

semana 
1 vez/dia 

2-3 

vezes/dia 

+ 3 

vezes/dia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Ameixa seca (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Frequência 

1 a 2 vezes/ 

semana 

3 vezes/ 

semana 
1 vez/dia 

2-3 

vezes/dia 

+ 3 

vezes/dia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Álcool  (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Frequência 

1 a 2 vezes/ 

semana 

3 vezes/ 

semana 
1 vez/dia 

2-3 

vezes/dia 

+ 3 

vezes/dia 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

 

 

Tabagismo, se SIM, qual(is)? (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

(    ) Cigarro 

(    ) Fumo de rolo 

(    ) Cachimbo 

(    ) Mascar fumo 

(    ) Charuto 

(    ) Outros: ___________ 

Frequência 

(    ) Pelo menos 1 vez/ dia 

(    ) 2 a 3 vezes/ dia 

(    ) 4 a 10 vezes/ dia 

(    ) 11 a 20 vezes/ dia 

(    ) > de 20 vezes/ dia 

Ex-fumante (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Quanto tempo deixou de fumar?  

EXAME FÍSICO 

Otoscopia (    ) normal (    ) alterada           (    ) D       (    )  E 

Avaliação dos pares 

cranianos 
(    ) normal (    ) alterada 

Romberg (    ) normal (    ) alterada 

Coordenação – Índice-

nariz 

 

(    ) normal (    ) alterada 

Coordenação - 

Diadococinesia 
(    ) normal (    ) alterada 

Dix-Hallpike (    ) normal (    ) alterada           (    ) D       (    )  E 

Nistagmo Espontâneo 

 
(    ) normal (    ) alterada 

Nistagmo Evocado 

 
(    ) normal (    ) alterada 
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Nistagmo Semi-

espontâneo 
(    ) normal (    ) alterada 

Sacadas (    ) normal (    ) alterada           (    ) D       (    )  E 

RVO cancelado (    ) normal (    ) alterada 

Acuidade visual 

dinâmica 
(    ) normal (    ) alterada 

Head-Shake (    ) normal (    ) alterada           (    ) D       (    )  E 

Head-Impulse (    ) normal (    ) alterada           (    ) D       (    )  E 
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APÊNDICE B– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEMSAÚDECOLETIVA 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃOEMSAÚDECOLETIVA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para o(a) senhor(a) participar da pesquisa Prevalência de vestibulopatia e 

fatores associados em idosos institucionalizados, que é coordenada pelo Prof. Dr. Kenio Costa de 

Lima. 

Sua participação é voluntária, o que significa que o(a) senhor(a) poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura identificar idosos que tenham sintoma de tontura e fazer o diagnóstico 

de labirintite. Os idosos aptos a participarem da pesquisa constituem todos aqueles indivíduos com 

60 anos ou mais de idade, dependentes ou não e residentes em Instituições de Longa Permanência 

de Natal-RN.  

Caso decida aceitar o convite, o (a) senhor (a) será submetido(a) aos seguintes 

procedimentos: deverá responder a um questionário sobre sintomas e hábitos alimentares; a um 

exame físico que envolve exame dos ouvidos e exame da postura e coleta de sangue através da veia 

do braço. 

Os riscos envolvidos com sua participação são: surgimento de hematomas no local em que o 

sangue for retirado, desequilíbrio ou surgimento de tontura no momento do examefísico. Estes riscos 

serão minimizados, pois os procedimentos serão realizados por profissionais treinados e capacitados. 
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O (a) senhor (a) terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: se houver qualquer 

alteração de taxas sanguíneas, estas serão detectadas pelo exame e o (a) senhor (a) poderá ser 

encaminhado, caso deseje, para avaliação mais detalhada e tratamento por médicos especialistas no 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), já que a pesquisa faz parte de um projeto desenvolvido 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Caso prefira um encaminhamento para 

alguma clínica privada, a médica pesquisadora poderá fazer este encaminhamento. Ainda como 

benefício do estudo, o diagnóstico de labirintite ou outras doenças do ouvido poderão ser melhor 

avaliados e o (a) senhor (a) poderá dispor de tratamento oferecido pela médica pesquisadora, que é 

otorrinolaringologista, e estará à disposição para realizar os procedimentos cabíveis que forem 

possíveis nas condições de cada instituição. Caso necessite de uma investigação mais aprofundada, 

ou acompanhamento mais minucioso, novamente o HUOL poderá ser utilizado como via de 

encaminhamento. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários. 

Se o(a) senhor(a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, o(a) 

senhor (a) será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se o (a) senhor (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, o (a) senhor (a) terá direito a indenização. 

O (a) senhor (a) ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Lidiane Maria de Brito Macedo Ferreira pelo e-mail 

lidianembm@yahoo.com.br ou pelo telefone (84)8803-2015. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666, Natal, CEP 59.078-

970, Brasil ou pelo telefone (84) 3215-3135. 

 

 

 

 

 

mailto:lidianembm@yahoo.com.br
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Prevalência de 

vestibulopatia e fatores associados em idosos institucionalizados 

E através deste consentimento, autorizo a mestranda Lidiane Maria de Brito Macedo 

Ferreira da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – médica otorrinolaringologista e 

principal pesquisadora do projeto – a utilizar as informações obtidas mediante o que for falado, 

escrito ou visto em relação ao meu estado de saúde com a finalidade de desenvolver o trabalho 

científico mencionado nas áreas de otorrinolaringologia e saúde coletiva. 

Autorizo também a publicação da pesquisa excluindo dados pessoais, de forma escrita, 

podendo utilizar descrições e resultados de exames. Concedo também o direito de retenção e uso 

para fins de ensino, divulgação em periódicos e/ou revistas científicas do Brasil e do exterior, 

mantendo a confidencialidade sobre minha identidade, podendo usar pseudônimos. 

 

 

POLEGAR DIREITO 

Natal, __________________________. 

 

 

De acordo, 

 

______________________________________________________ 

(Nome em letra de forma) 

 

______________________________________________________ 

(Participante da pesquisa) 

 

Compromisso do Pesquisador 
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Eu discuti as questões acima apresentadas com os indivíduos participantes do estudo ou com 

o seu responsável/cuidador. É minha opinião que o indivíduo entenda os riscos, benefícios e 

obrigações relacionadas a este projeto.  

 

Pesquisador responsável: 

Lidiane Maria de Brito Macedo Ferreira 

Telefone: (84) 8803-2015 

 

Assinatura: 

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Parecer CEP 
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