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Introdução e objetivos: 

Quedas são a maior complicação em idosos com vestibulopatia crônica, que pode 
causar perda da independência funcional e autonomia, além de gastos com saúde. O 
objetivo foi avaliar a marcha de idosos com vestibulopatia crônica em diferentes tarefas 
funcionais e identificar o risco de quedas.  

Métodos: 
Trata-se de estudo transversal com 80 idosos divididos em dois grupos, sendo 40 com 
Síndrome Vestibular Periférica Crônica (Grupo Experimental – GE) e 40 idosos sem 
alteração vestibular e histórico de quedas nos 6 meses anteriores à avaliação (Grupo 
Controle – GC). Foram incluídos idosos com idade ?60 anos, dos sexos feminino ou 
masculino. Foram excluídos idosos com deficiências visual e auditiva, declínio cognitivo, 
queixa de dor articular, problemas ortopédicos incapacitantes e os pacientes que 
realizaram reabilitação vestibular nos últimos seis meses. A avaliação da marcha foi 
realizada por meio do Dynamic Gait Index (DGI) com escores totais e por tarefas. Os 
testes de Mann-Whitney e Qui-quadrado foram empregados para a análise dos 
resultados. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Anhanguera 
de São Paulo (Protocolo nº 156/11).  

Resultado: 
GE caracterizou-se por maioria do sexo feminino (85,00%), com média de 70,33 anos 
(DP±7,06). Todos os pacientes referiram tontura e destes, 67,50% relataram tontura há 
mais 3 anos, sendo a tontura rotatória e com duração de segundos a minutos as mais 
prevalentes (67,50% e 80%, respectivamente). Dentre os voluntários, 10 pacientes com 
vestibulopatia referiram histórico de quedas nos últimos 6 meses. Não houve diferença 
estatística entre os grupos com relação a idade e sexo (p>0,05). Observou-se maior 
instabilidade na marcha no GE quando comparado ao GC (p<0,0001). O GE mostrou 
maior prejuízo nas tarefas 1 (p<0,0001), 3 (p<0,0001), 4 (p<0,0001), 6 (p=0,006), 7 
(p=0,02) e 8 (p<0,0001). Em relação ao maior risco de quedas, 19 pacientes do GE 
(47,55%) e 1 do GC (2,50%) apresentaram pontuação no DGI ?19 (Tabela 1). 

Discussão e conclusão: 
Idosos com disfunção vestibular crônica apresentam maior risco de quedas e 
instabilidade postural na marcha em tarefas de rotação cefálica e de tronco, contornar 
obstáculos e subir escadas. Estes achados são relevantes para o planejamento e 
monitorização da Fisioterapia Neurofuncional em idosos com disfunção vestibular 
crônica.  
 


