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Introdução e objetivos: Os distúrbios vestibulares além de gerarem
problemas físicos e emocionais, podem provocar incapacidade, piorando a
qualidade de vida dos indivíduos que os manifestam. Uma das manifestações
mais comuns dos distúrbios vestibulares é a tontura, e o Dizziness Handicap
Inventory (DHI) é um instrumento para avaliar seus efeitos incapacitantes.
O objetivo deste estudo foi investigar o impacto da tontura nos aspectos
físicos, emocionais e funcionais de idosos com queixa de distúrbio vestibular.

Métodos: Participaram dessa pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética local
(CAAE: 1.372.179), 27 idosos frequentadores do Centro de Convivência
Cristã (Uberlândia–MG). Todos apresentavam pelo menos um sintoma de
alteração vestibular e responderam ao DHI que contém 25 questões, sendo 7
que avaliam os aspectos físicos, 9 os emocionais e 7 os funcionais. No final,
obteve-se um escore total, sendo que para cada resposta “sim” eram
somados 4 pontos, para “não” 0 pontos e para “às vezes” 2 pontos. Quanto
maior o escore obtido maior é a interferência da tontura. Os resultados
apresentam de forma descritiva, as médias e desvios- padrão, além de dados
percentuais da pontuação máxima de cada aspecto.

Resultado: Após a análise dos dados, obteve-se para o aspecto físico uma
média de 11,48±8,5 pontos (41,0% do escore máximo para o aspecto físico),
para o aspecto emocional média de 11,11±9,4 pontos (30,8% do escore
máximo para o aspecto emocional) e média de 9,7±10,6 pontos para o
aspecto funcional (34,6% do escore máximo para o aspecto funcional).

Discussão e conclusão: O aspecto que obteve escore proporcional mais
alto foi o físico, seguido do aspecto funcional e do aspecto emocional. Outros
estudos também afirmam que a escala física é normalmente mais afetada,
provavelmente pelo fato de indivíduos idosos levarem uma vida sedentária e
estarem afastados de atividades profissionais e muitas vezes sociais. Os
idosos participantes do presente estudo apresentaram interferência da
tontura em aspectos físicos, emocionais e funcionais de sua qualidade de
vida.
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