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Introducao: Disfunções vestibulares podem ter causas diversificadas, originadas por infecções virais ou bacterianas, doenças
vasculares, degenerativas, traumas ou até mesmo pelo envelhecimento. Estes pacientes relatam frequentemente insegurança física,
gerada pelo desequilíbrio corporal, sendo que esta insegurança pode conduzir a irritabilidade, ansiedade, depressão ou pânico, afetando
diretamente a qualidade de vida.

Objetivos: Portanto, este estudo teve como objetivo de investigar se há correlação entre o equilíbrio, avaliado por meio da plataforma de
força, de forma estática e dinâmica e a pontuação do questionário DHI de pacientes com quadro de disfunção vestibular.

Método: Inicialmente foram coletados os dados antropométricos (idade, peso, altura), o índice de massa corpórea (IMC), diagnóstico
médico de disfunção vestibular em seguida assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os participantes realizaram os testes
de equilíbrio sobre a plataforma de força nas seguintes posturas: bipodal com os olhos abertos (BOA), bipodal com os olhos fechados
(BOF) e por fim, para avaliação dinâmica do equilíbrio, foi realizado o teste em apoio bipodal associado a realização de uma tarefa (BT).
Para avaliação da funcionalidade, foi realizado o teste Timed Up and Go (TUG). Foi utilizado o DHI para avaliar a autopercepção dos
efeitos incapacitantes provocados pela tontura, já validado e traduzido para a língua portuguesa. Contém 25 itens que são dividos em 3
domínios: aspectos físicos (7 itens), emocionais (7 itens) e funcionais (9 itens) e para cada item existe três possibilidades de resposta:
sim, não e às vezes.

Resultados: O escore do DHI apresentou correlação fraca com o TUG (r = 0,35; P = 0,02), a área do COP nas posturas BOA (r = 0,07; P
= 0,60), BOF (r = 0,15; P = 0,29) e BT (r = -0,13; P = 0,92) não apresentou correlação. Tempo do TUG não se correlacionou com área do
COP na postura BOA (r = 0,10; P = 0,48), apenas com a área do COP na postura BT (r = 0,30; P = 0,03). Analisando área do COP nas
três posturas houve diferença entre a postura BOA e BOF comparadas com BT.

Conclusão: Não há relação entre o equilíbrio e o DHI. Isto sugere que ambos devem ser utilizados para uma avaliação mais completa do
paciente com disfunção vestibular, uma vez que, o questionário DHI é uma ferramenta para avaliar o quanto a tontura interfere nas
atividades de vida diária de forma subjetiva"
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