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PAULINO, Camila. Eficácia do Protocolo de Exercícios Complementares para a 
mobilidade cervical e propriocepção na reabilitação vestibular: ensaio clínico 
aleatório. 2016. 88f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) – 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Universidade Norte do Paraná 
(UNOPAR), Londrina, 2016. 

RESUMO 
Introdução: As disfunções da coluna cervical são distúrbios frequentes em indivíduos 
com doenças vestibulares devido as repercussões posturais e estruturais geradas. Os 
protocolos convencionais existentes de reabilitação vestibular (RV) não contemplam 
exercícios específicos com enfoque para o tratamento das limitações cervicais. 
Objetivo: Comparar a eficácia de um Protocolo de Exercícios complementares para 
a melhora da mobilidade e propriocepção da coluna cervical com o Protocolo 
convencional de exercícios de Cawthorne e Cooksey no tratamento de 
vestibulopatias. Métodos: Ensaio clínico aleatório com alocação oculta, cegamento do 
investigador e dos analistas dos dados. Participaram 28 pessoas com vestibulopatia 
periférica, com a média de idade de 57 anos (DP 10), que foram aleatorizadas em 
grupo experimental (GE=17) e controle (GC=11). Foram avaliados pré e pós o 
tratamento quanto a sinais e sintomas clínicos, amplitude de movimento (ADM) 
cervical (flexímetro), intensidade de tontura (Escala Visual Analógica, EVA de tontura), 
percepção de qualidade de vida (Dizziness Handicap Inventory, DHI), impacto da 
tontura e desequilíbrio para as atividades cotidianas (Vestibular Disorders Activities of 
Daily Living Scale, VADL), mobilidade corporal (Functional Reach test), risco de 
quedas (Timed Up and Go test),  flexibilidade corporal, agilidade e equilíbrio dinâmico 
e equilíbrio postural (plataforma de força). Resultados: Observou-se melhora 
estatisticamente significante da ADM cervical para flexão (47 [51-55] vs 45 [50-55], 
p=0,03), extensão (44 [48-50] vs 38 [40-44], p=0,03) e inclinação para a esquerda 
(30,5 [37-44] vs 26 [36-40], p=0,03), a favor do GE pós tratamento, bem como, para a 
intensidade de tontura entre os grupos (0 [1-3] vs 1 [4-5], p=0,001). Verificou-se 
redução dos valores do questionário DHI em relação ao tempo na pontuação total (13 
[34-45] vs 12 [50-76], p=0,001) e domínio emocional (2 [8-16] vs 4 [16-28], p=0,05), e 
no domínio funcional (5 [10-21] vs 6 [24,32], p=0,05) na comparação entre os grupos. 
Com melhora também do impacto da tontura e do desequilíbrio corporal nas atividades 
cotidianas entre os grupos (1 [1-1] vs 1[1-2], p=0,01) e para a análise em relação ao 
tempo (1 [1-1] vs 1[1-2], p=0,01). Houve diferença entre os grupos na mobilidade 
corporal (32,23 [35,5-39,08] vs 16,33 [28,26-35,93], p=0,02) e risco de quedas (5,83 
[6,17-7] vs 5,88 [7,33-7,86], p=0,04). Não houve diferença estatisticamente 
significante na flexibilidade, agilidade e equilíbrio dinâmico e nas análises 
estabilométricas. Conclusão: O Protocolo de Exercícios Complementares para a 
mobilidade cervical e propriocepção na reabilitação vestibular mostrou-se eficaz na 
maioria dos parâmetros avaliados em comparação ao Protocolo, já estabelecido, de 
Cawthorne e Cooksey na melhora da amplitude de movimento cervical, intensidade 
de tontura, percepção de qualidade de vida e seus domínios, no desempenho das 
atividades cotidianas e redução do risco de quedas dos pacientes com vestibulopatia 
periférica. 
 
Palavras-chave: Doenças Vestibulares. Reabilitação. Vertigem. Tontura. Atividades 
Cotidianas. Qualidade de Vida. 

 



 
 

PAULINO, Camila. The efficacy of the Complementary Exercises Protocol for 
cervical mobility and proprioception in the vestibular rehabilitation: randomized 
clinical trial. 2016. 88f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) – 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Universidade Norte do Paraná 
(UNOPAR), Londrina, 2016. 

ABSTRACT 
Background: The cervical spine disorders are frequent in individuals with vestibular 
disease due to the postural and structural repercussions generated. Existing 
conventional protocols for Vestibular rehabilitation (VR) does not include specific 
exercises focusing on the treatment of cervical limitations. Objective: To compare the 
effectiveness of a complementary exercises protocol for improved mobility and 
proprioception of the cervical spine with the conventional protocol of Cawthorne and 
Cooksey exercises in the treatment of vestibular disorders. Method: Randomized 
clinical trial with concealed allocation, blinding of investigators and analysts of the data. 
28 participated with peripheral vestibular disease, with a mean age of 57 years (SD 
10), who were randomized to the experimental group (GE = 17) and control (CG = 11). 
They were assessed before and after treatment as: to clinical signs and symptoms, 
cervical range of motion (ROM) (fleximeter), dizziness intensity (Visual Analogue 
Scale, dizziness VAS), perception of quality of life (Dizziness Handicap Inventory, DHI) 
impact of dizziness and imbalance for everyday activities (Vestibular Disorders 
activities of Daily Living Scale, VADL), body mobility (Functional Reach test), risk of 
falls (Timed Up and Go test), body flexibility, agility and dynamic balance and postural 
balance (force platform). Results: There was statistically significant improvement in 
cervical ROM in flexion (47 [51-55] vs 45 [50-55], p=0.03), extension (44 [48-50] vs 38 
[40-44], p=0.03) and inclination to the left (30.5 [37-44] vs 26 [36-40], p=0.03) in favor 
of GE post treatment as well as to the intensity of dizziness among groups (0 [1-3] vs 
1 [4-5], p=0.001). A reduction of DHI questionnaire values with respect to time in the 
total score (13 [34-45] vs 12 [50-76], p=0.001) and emotional domain (2 [8-16] vs 4 
[16-28], p=0.05), and the functional domain (5 [10-21] vs 6 [24.32], p=0.05) when was 
compared between groups. With also improves the impact on the patient's body and 
imbalance in daily activities between groups (1 [1-1] vs 1 [1-2], p=0.01) and for the 
analysis regarding the time (1 [1 -1] versus 1 [1-2], p=0.01). Was no difference between 
groups in body mobility (32.23 [35.5 to 39.08] vs 16.33 [28.26 to 35.93], p=0.02) and 
the risk of falls (5.83 [6.17 to 7] vs 5.88 [7.33 to 7.86]; p=0.04). There was no 
statistically significant difference in the flexibility, agility and dynamic balance and the 
stabilometric analysis. Conclusion: The Complementary Exercises Protocol for 
cervical mobility and proprioception of the spine in vestibular rehabilitation was efficacy 
in most of the parameters evaluated in comparison to the Protocol, already 
established, of Cawthorne and Cooksey in improving cervical range of motion, 
dizziness intensity, perception quality of life and their domains, in the performance of 
daily activities and reducing the risk of falls in patients with peripheral vestibular 
disease. 
 
Key-words: Vestibular Diseases. Rehabilitation. Vertigo. Dizziness. Activities of Daily 
Living. Quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO  

A vertigem e outras tonturas de origem vestibular estão presentes em 5 a 10% 

da população mundial, e o início dos sintomas ocorre com maior frequência após os 

65 anos. A vertigem é uma sensação de desorientação espacial do tipo rotatória, 

enquanto que a tontura é definida como a sensação de perturbação do equilíbrio 

corporal. Neste contexto, a sintomatologia das vestibulopatias frequentemente 

compromete as atividades de vida diária, sociais, familiares e profissionais e favorece 

ao aparecimento de prejuízos físicos, financeiros e psicológicos1.  

O sistema vestibular tem como função a manutenção do equilíbrio postural, a 

estabilização do olhar e ajustes posturais e é auxiliado pelos sistemas: motor ocular, 

visual e proprioceptivo. Sua estrutura compreende: o labirinto ósseo constituído pelos 

canais semicirculares (CSC) e vestíbulo, e o labirinto membranoso encontra-se 

suspenso dentro do labirinto ósseo e é formado pelas porções membranosas dos CSC 

e por dois órgãos otolíticos, o utrículo e o sáculo. Dentro dessas estruturas são 

encontrados os otólitos, com aspectos de cristais muito pequenos imersos em um 

fluído transparente rico em potássio chamado endolinfa, e que passa por um conjunto 

de células ciliadas que formam o epitélio de revestimento do labirinto, de onde 

emergem fibras do nervo vestibular2,3,4.  

As células ciliadas ou pilosas estão presentes na crista ampular de cada 

ampola dos CSC e também nas máculas dos órgãos otolíticos, que contém uma 

camada gelatinosa recoberta por cristais de carbonato de cálcio. Esses receptores 

são ativados pelo movimento da endolinfa no interior do labirinto membranoso e são 

capazes de transformar o estímulo mecânico (movimento cefálico) em sinal neural, 

conduzido ao sistema nervoso central (SNC) por neurônios aferentes do VIII par 

craniano3,5,6.  

Os canais semicirculares são os sensores que informam as velocidades 

angulares causadas pelos movimentos de rotação da cabeça ou do corpo, fornecem 

informações sensoriais sobre velocidade, permitindo que o reflexo vestíbulo-ocular 

(RVO) produza um movimento ocular, cuja velocidade seja igual ao movimento 

cefálico. Espera-se que o olho permaneça estável no espaço durante o movimento 

cefálico, possibilitando uma visão clara e sem distorções de movimento7. 
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Em condições normais, estímulos contínuos e iguais são disparados de 

ambos os labirintos vestibulares, mudando sua intensidade dependendo dos 

movimentos corporais. A alteração em qualquer um dos componentes dessas vias 

leva a um desequilíbrio no sistema, ocasionando a preponderância dos estímulos de 

um lado sobre o outro, e consequentemente a sensação de movimento rotatório, 

característico da vertigem8.  

Portanto, os distúrbios ocasionados pelas vestibulopatias não apenas 

envolvem a sensação de movimento, mas também podem ser observados desvios 

cervicais, de tronco e também desvio ocular lento (horizontal ou vertical) com uma 

correção rápida, o que caracteriza o nistagmo8. Então, as queixas de vertigem ou 

outras tonturas em pessoas com disfunção vestibular manifestam-se, habitualmente, 

por meio de desequilíbrios posturais, aumento da oscilação corporal, redução do limite 

de estabilidade, diminuição da capacidade funcional9,10, distúrbio de marcha, quedas, 

restrição da mobilidade cervical e cintura escapular, sintomas como o medo, 

insegurança e consequente redução da qualidade de vida.  

Atualmente, destaca-se a reabilitação vestibular (RV) como um recurso 

terapêutico aplicado em pacientes com distúrbios do equilíbrio corporal de origem 

vestibular, que pode promover a recuperação completa em 30% dos casos e 

diferentes graus de melhora em 85% dos indivíduos1,11,12,13. A proposta de atuação da 

RV é baseada em mecanismos centrais de neuroplasticidade, conhecidos como 

adaptação, habituação e substituição, cujo objetivo é a compensação vestibular14. Os 

exercícios de RV visam melhorar a interação vestibulovisual durante a movimentação 

cefálica e ampliar a estabilidade postural estática e dinâmica nas condições que 

produzem informações sensoriais conflitantes.  

Os resultados obtidos e publicados pela literatura mundial têm demonstrado 

que a RV é um método seguro e eficaz de tratamento das vestibulopatias, embora a 

prática medicamentosa ainda seja a mais conhecida pelos pacientes15,16, pois, 

minimizam os sinais e sintomas clínicos, além de melhorar o equilíbrio postural, tem 

função profilática, ajudando-os a restabelecer a confiança em si mesmo, reduzindo a 

ansiedade e o medo, melhorando o convívio social e a qualidade de vida17.  

Várias propostas de intervenção fisioterápica estão disponíveis na literatura 

desde que o médico Cawthorne e o fisioterapeuta Cooksey propuseram um protocolo 

para o tratamento de pessoas com vertigem. Porém, alguns autores relatam a 

importância da propriocepção cervical no controle postural e estabilização visual, uma 
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vez que a limitação da amplitude de movimento (ADM) cervical, a sensação de 

aumento da tensão muscular, condições como a cefaleia, a cervicobraquialgia, podem 

estar associados às crises de vertigem, tontura e outros sinais e sintomas e podem 

ser agravados por movimentos ou pela manutenção de posturas da coluna 

cervical18,19,20,21.  

Os protocolos convencionais já existentes de tratamento de RV, não 

contemplam exercícios específicos para os tratamentos das limitações cervicais. Visto 

que estas disfunções são frequentes, principalmente em pessoas idosas e causam 

diversas repercussões posturais e estruturais, destaca-se a importância de se propor 

um protocolo de exercícios complementares e diferenciados para o tratamento de 

queixas vestibulares, com a intervenção pela terapia manual em região cervical e de 

cintura escapular para a promoção de relaxamento, melhora da ADM e propriocepção 

postural e redução das algias e dos riscos para os movimentos articulares nestes 

segmentos.  

Assim, o objetivo desse estudo foi de comparar a eficácia de um Protocolo de 

Exercícios complementares para a mobilidade e propriocepção da coluna cervical com 

o Protocolo convencional de exercícios de Cawthorne e Cooksey para o tratamento 

de pacientes com vestibulopatias periféricas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA – CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Anatomia e Fisiologia do Sistema Vestibular 

O sistema vestibular tem como função a manutenção do equilíbrio postural, a 

estabilização do olhar e ajustes posturais. Estas não são funções fáceis e em várias 

situações o sistema vestibular é auxiliado por outros sistemas, tais como o motor ocular, 

o visual e o proprioceptivo7. Localizado na orelha interna, o sistema vestibular possui 

como margem lateral a orelha média e medialmente a porção petrosa do osso 

temporal2,22 (Figura 1). 

 

Figura 1 – Estruturas da orelha. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netter22 

 

O sistema vestibular divide-se em labirinto ósseo e labirinto membranoso. O 

labirinto ósseo é uma cavidade localizada no osso temporal, preenchida por um fluído 

rico em sódio, chamado perilinfa. É formado por três canais semicirculares (CSC) e 

pelo vestíbulo,  dentro dele encontra-se suspenso o labirinto membranoso, que é 

formado pelas porções membranosas dos CSC e por dois órgãos otolíticos, o utrículo 
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e o sáculo, onde são encontrados os otólitos, que são cristais muito pequenos imersos 

em um fluído transparente chamado endolinfa, que é rico em potássio e passa por um 

conjunto de células ciliadas que formam o epitélio de revestimento do labirinto, de 

onde emergem as fibras do nervo vestibular. A parte periférica do sistema vestibular 

constitui o conjunto formado pelo aparelho vestibular e pela porção periférica do VIII 

par craniano2,3,4 (Figura 2 e 3). 

 
Figura 2 – Labirinto ósseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netter22 

 

Figura 3 – Labirinto membranoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Netter22 
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As células ciliadas ou pilosas estão presentes em cada ampola dos CSC 

(crista ampular) e também nas máculas dos órgãos otolíticos, que contém uma 

camada gelatinosa recoberta por cristais de carbonato de cálcio. Esses são receptores 

ativados pelo movimento da endolinfa no interior do labirinto membranoso e são 

capazes de transformar o estímulo mecânico (movimento cefálico) em sinal neural, 

conduzido ao SNC por neurônios aferentes do VIII par craniano3,5,6. 

Para Herdman7, os CSC são os sensores que informam as velocidades 

angulares causadas pelos movimentos de rotação da cabeça ou do corpo. Cada 

labirinto é constituído por três canais, sendo dois verticais que são o anterior ou 

superior (CSA) e o posterior ou inferior (CSP), e um horizontal ou lateral (CSH) (Figura 

3). Estes estão dispostos em ângulo reto, englobando os três planos espaciais. Os 

canais superiores fazem um ângulo de 55 graus com o plano sagital, aberto 

anteriormente, os posteriores fazem um ângulo 45 graus com o mesmo plano e é 

aberto posteriormente. Já os laterais estão inclinados 30 graus anteriormente em 

relação ao plano horizontal, estando paralelo a este quando a cabeça está fletida em 

30 graus. Os CSC trabalham sinergicamente dois a dois, sendo que o CSC horizontal 

direito é par sinérgico com o CSC posterior esquerdo e o CSC posterior direito é par 

sinérgico com CSC anterior esquerdo. 

Cada canal semicircular tem uma tumefação, chamada ampola, contendo 

uma crista. Esta por sua vez possui células de sustentação e células ciliadas 

sensitivas. Os cílios ficam imersos em uma massa gelatinosa denominada cúpula. Se 

a cabeça começar a rodar, a inércia fará com que o líquido no canal fique para trás, 

resultando na curvatura da cúpula e dos cílios das células ciliadas. Essa curvatura dos 

cílios resulta na excitação ou inibição das terminações nervosas vestibulares, 

dependendo da direção da curvatura. Por exemplo, quando ocorre uma rotação da 

cabeça, os CSC acompanham esse movimento e, consequentemente, a endolinfa se 

move para o lado oposto ao da rotação. Ocorre um deslocamento de ondas mecânicas 

dentro do líquido que provoca a movimentação dos cílios das células da crista 

ampular, levando ao disparo de um impulso nervoso para as fibras do nervo vestibular, 

que chegará até o SNC23,24,25. Os receptores dos canais semicirculares são sensíveis 

somente à aceleração ou à desaceleração rotacional4.  

Os canais semicirculares fornecem informações sensoriais sobre velocidade, 

permitindo que o reflexo vestíbulo-ocular (RVO) produza um movimento ocular cuja 
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velocidade seja igual à do movimento cefálico. Espera-se que o olho permaneça 

imóvel no espaço durante o movimento cefálico, possibilitando uma visão clara7. 

Já o utrículo e o sáculo (órgãos otolíticos) não são sensíveis à rotação, ou 

seja, eles detectam as acelerações lineares provocadas pela força da gravidade ou 

pelas inclinações da cabeça junto aos movimentos do corpo4,26,27.Quando a cabeça é 

inclinada, os órgãos otolíticos são ativados e, com isso, têm-se uma inclinação da 

camada gelatinosa da mácula, devido à pressão exercida pelos cristais, curvando os 

cílios das células ciliadas, que novamente estimula o nervo vestibular a disparar um 

impulso em direção ao SNC23,24,25. 

Por meio do nervo vestibular as informações dos CSC e dos órgãos otolíticos 

são transmitidas aos núcleos vestibulares no bulbo e ponte do tronco encefálico e 

também ao lobo floculo nodular do cerebelo, que junto com o córtex vestibular, formam 

o sistema vestibular central. Os núcleos vestibulares integram informações de 

múltiplos sentidos, como visuais, proprioceptivas, táteis e auditivas, são eles: os 

vestibulares laterais, mediais, inferiores (ou espinais) e superiores27. 

As vias que transmitem as informações dos núcleos vestibulares são: os 

tractos vestíbulo-espinais medial e lateral, para a medula espinal, que influenciam a 

postura; o fascículo longitudinal medial, para os núcleos extraoculares, que 

influenciam os movimentos oculares; as vias vestibulocólicas, para o núcleo do nervo 

acessório (XI par craniano), influenciando a posição da cabeça; as vias 

vestibulotalamocorticais, que proporcionam conscientização da posição e do 

movimento da cabeça; as vias vestibulocerebelares, que influenciam os movimentos 

oculares e os músculos posturais e as vias vestibuloautonômas, para a formação 

reticular, que influenciam o desencadeamento de sintomas como náuseas e vômitos27. 

As conexões com a formação reticular, tálamo e córtex vestibular possibilitam 

ao sistema vestibular contribuir para a integração da vigília e sensação de consciência 

do corpo, assim como para discernir entre o movimento do corpo e o movimento do 

ambiente. Desse modo, os sinais gerados pelo sistema vestibular combinados com 

outras informações sensoriais são enviados ao SNC (núcleos vestibulares), que após 

processá-los transmite aos músculos extraoculares e à medula espinal uma resposta 

eferente, que ajuda a modular o RVO e o reflexo vestíbulo-espinal (RVE)28. 

O RVO tem como função, manter a visão estável durante a movimentação 

cefálica. Ele distribui estímulos predominantemente dos CSC para o tronco encefálico, 

objetivando estabilizar a imagem na retina, durante o movimento e permitem uma 
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visão clara enquanto a cabeça se movimenta. O RVE objetiva estabilizar a cabeça e 

o corpo de acordo com a situação, seja ela dinâmica ou estática, distribuindo 

informações para o controle da musculatura dos membros, necessários à manutenção 

da postura, evitando quedas. O SNC monitora ambos os reflexos e os reajusta, 

quando necessário, para manter a orientação espacial estática e dinâmica, a 

locomoção e o controle postural3,4,19. 

Para a orientação espacial tanto estática quanto dinâmica é muito importante 

a percepção e o senso de posição da cabeça e, consequentemente, o alinhamento 

expresso pela postura corporal, que são influenciados pela informação sensorial 

proprioceptiva dos receptores localizados no pescoço e pela informação advinda do 

sistema vestibular, por uma extensa rede de conexões anatômicas entre as 

informações vestibulares e proprioceptivas do pescoço. Quando a informação 

vestibular sobre a posição e o alinhamento da cabeça é imprecisa ou há uma falha na 

integração desta rede de conexões com o sistema nervoso central, um erro na posição 

da cabeça pode ocorrer, resultando em uma referência distorcida da percepção e do 

senso da posição da cabeça e do pescoço 29;30)  

Estes reflexos, juntamente com ações do sistema visual e proprioceptivo, 

contribuem para a melhora do controle postural e da orientação do corpo em relação 

ao espaço, permitindo ao indivíduo realizar todas as suas atividades diárias com maior 

indepêndencia28. 

 

2.2 Vestibulopatias 

As vestibulopatias compreendem as doenças que cursam com alteração do 

equilíbrio corporal, podendo ter origem periférica ou central20,21. Quando são causadas 

por desordens no sistema vestibular - labirinto e/ou nervo vestibular – são 

denominadas por vestibulopatias periféricas. Representam a maior parte dos casos 

de alterações do equilíbrio. Quando a origem da vestibulopatia está em disfunções 

acima do nervo vestibular, em núcleos, vias e inter-relações no sistema nervoso 

central, ela é chamada de vestibulopatia central31,32. 

Muitas vezes as vestibulopatias são incapacitantes, tendo grande impacto no 

dia-a-dia e na produtividade do paciente. Dessa forma, um diagnóstico preciso das 

causas da tontura diferenciando entre causas centrais e periféricas é fundamental 

para avaliação e manejo dos pacientes33. 
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As principais vestibulopatias periféricas são a Vertigem Posicional Paroxística 

Benigna (VPPB), Doença de Ménière ou Hidropsia Linfática, Labirintopatias 

Metabólicas, Labirintite viral ou bacteriana, Neurite Vestibular, Migrânea Vestibular, 

Vertigem de origem vascular, Neurinoma (Schwannoma) Vestibular e cinetose21,34. 

Estudos afirmam que 85% dos casos de tontura tem causa periférica e que 

aproximadamente metade dos pacientes com tontura apresenta vertigem. Dentre as 

vestibulopatias centrais, destacam-se as Ototoxicoses, Insuficiência da artéria 

vertebrobasilar (IVB) e a Esclerose Múltipla21,34. 

A VPPB é uma crise vertiginosa súbita, de curta duração, com 

desaparecimento completo do sintoma em menos de 45 segundos. É um problema 

mecânico do labirinto e é a síndrome mais frequentemente diagnosticada, 

correspondendo a 20-25% dos pacientes atendidos. Estima-se que aos 70 anos, 30% 

dos indivíduos já apresentaram ao menos um ataque de VPPB. Embora o caráter 

benigno, sabe-se que a VPPB aumenta o risco de queda, e em idosos estas quedas 

podem ter graves consequências35. 

Em 1979 foi proposta uma teoria, que posteriormente foi confirmada, de que 

a VPPB é causada por partículas de carbonato de cálcio – otólitos – que se soltam do 

utrículo e caem no canal semicircular. Em condições normais tanto os otólitos do 

utrículo, quanto a endolinfa presente no canal semicircular se movem a cada 

deslocamento da cabeça e geram um estímulo normal do labirinto.  

Na VPPB, a cada movimento da cabeça os otólitos se deslocam onde não 

deveriam estar (na endolinfa do canal semicircular), e consequentemente atrapalham 

o funcionamento normal do labirinto. Nesse caso, os pacientes apresentam vertigem 

durante os movimentos da cabeça e ficam praticamente sem sintomas quando estão 

com a cabeça parada. 

O mecanismo exato pelo qual as partículas saem do utrículo e caem no canal 

semicircular não é definido na maioria dos casos. Sabe-se que aproximadamente 50% 

dos casos são idiopáticos (sem causa definida), enquanto trauma e neurite vestibular 

são as causas mais frequentes. 

São inúmeras as causas das lesões do sistema vestibular, podendo incluir 

causas como pós-cirurgia geral ou otológica, otite média crônica, distúrbios psíquicos 

(transtorno da ansiedade e do humor), inatividade prolongada, surdez súbita, surdez 

congênita, tumor do ângulo ponto cerebelar, enxaqueca e síndrome 

plurimetabólica36,37. Também podem estar relacionadas a infecções, doenças 
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vasculares, neoplasias, acidente vascular encefálico, traumatismo crânio encefálico, 

desordens metabólicas, disfunção hormonal ovariana, drogas tóxicas, doença 

autoimune, intolerância ortostática, doenças de etiologia desconhecida e ao 

envelhecimento27,34. 

Sintomas e sinais como tontura, vertigem, zumbido, nistagmo, desequilíbrio 

corporal e quedas ocasionais e alterações emocionais como ansiedade, depressão e 

medo podem estar presentes em caso de lesões do sistema vestibular20.Além disso, 

hipoacusia, manifestações neurovegetativas como náuseas, vômitos, sudorese, 

palidez, taquicardia e outras, pré-síncope, síncope, distúrbios da memória, dificuldade 

de concentração e perturbações visuais também são comuns34,37,38. 

A tontura constitui o segundo sintoma de maior prevalência, perdendo em 

frequência para a cefaleia a partir dos 65 anos. Em indivíduos com mais de 75 anos a 

tontura é o sintoma de maior prevalência, na ordem de 80%, sendo um dos sintomas 

mais importantes com influência negativa no bem estar de indivíduos de ambos os 

gêneros e de diferentes faixas etárias. Alterações do controle postural na população 

idosa causam um risco maior de queda e suas consequentes sequelas que 

apresentam elevada morbidade39.O envelhecimento compromete a funcionalidade do 

sistema nervoso central em realizar o processamento dos sinais vestibulares, visuais 

e proprioceptivos, responsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal, bem como 

diminui a capacidade de modificação dos reflexos adaptativos40. Desse modo, a 

tontura tem sido considerada como uma síndrome geriátrica decorrente do efeito 

acumulativo dos déficits nos múltiplos sistemas, atribuindo maior vulnerabilidade a 

esta população38.   

A tontura embora sendo um sintoma subjetivo e inespecífico pode ser definida 

como a sensação de perturbação do equilíbrio do corpo, ou seja, é a ilusão de 

movimento do próprio indivíduo ou do ambiente que o circunda. Este sintoma pode 

ser separado em três categorias: 1) a vertigem, uma alucinação de movimento 

envolvendo o paciente ou o ambiente; 2) o desequilíbrio ou ataxia, uma sensação de 

instabilidade ao caminhar; e 3) a tontura propriamente dita, relatada como uma das 

principais queixas dos pacientes vestibulopatas. Ela ocorre devido ao conflito entre 

informações sensoriais advindas dos sistemas vestibular, visual e proprioceptivo, em 

situações onde um ou mais não funcionam de forma correta20,41,42. 

Para descrever a tontura os termos utilizados frequentemente são: rodopio, 

rotação, desmaio, escurecimento visual, irrealidade, instabilidade, desequilíbrio, 
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desorientação espacial, sensação de flutuação, atordoamento, impressão de queda 

iminente, “cabeça leve”, “cabeça oca”, entre outros.20,37. Portanto, além de questionar 

sobre a descrição dos sintomas, também é importante perguntar ao paciente sobre o 

tempo e o padrão de evolução do mesmo, horários mais frequentes em que o sintoma 

aparece, fatores de melhora ou piora, duração das crises, sensações associadas, uso 

de medicações, quadros que antecederam os episódios de tontura e tratamentos 

anteriores43. 

Quando o paciente se refere ao sintoma de caráter rotatório, a tontura é 

denominada de vertigem, que se manifesta como uma ilusão de movimento20. É a 

sensação que o paciente tem de estar girando em torno do ambiente ou vice-versa13. 

É chamada de objetiva quando o paciente tem a sensação de que os objetos ou o 

ambiente estão girando ao seu redor, e de subjetiva quando se tem a sensação de 

que é a cabeça que está girando37,43. 

Por ser uma sensação subjetiva, o diagnóstico da tontura muitas vezes 

representa um problema44. Para Tiensoli, Couto e Mitre45, em aproximadamente 50% 

dos casos a etiologia não é identificada. Os episódios desencadeantes de tontura mais 

relatados, segundo Gazzola et al.10 são: virar a cabeça, manter a cabeça em posição 

específica, levantar da posição deitada, deambular e a ansiedade. Existe uma 

variedade de exames complementares disponíveis para avaliação desse sintoma, 

como a vectoeletronistagmografia (VENG), exames radiológicos, audiométricos, 

eletrofisiológicos, laboratoriais, entre outros; porém, nenhum deles avalia por 

completo a função vestibular20,38. 

Além desses sintomas, as pessoas acometidas por vestibulopatias podem 

apresentar disfunções da coluna cervical associadas ao quadro, sendo esta uma das 

disfunções musculoesqueléticas mais comuns nessa população. A cervicalgia 

consiste em uma das três mais frequentes queixas relatadas entre os adultos46. 

Desordens funcionais e estruturais da coluna cervical são frequentemente 

causas de vertigem persistente em pacientes com doenças degenerativas da coluna 

cervical. A limitação da ADM, o aumento da tensão muscular, a cefaleia, a 

cervicobraquialgia e outros sinais e sintomas são manifestações comuns e podem ser 

agravados por movimentos ou pela manutenção de posturas da coluna cervical47. 

Além disso, as alterações da propriocepção cervical podem originar nistagmo 

acompanhado de vertigem, cervicalgia, otalgia, que piora com a movimentação, 
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podendo ou não ser associados aos zumbidos agudos e flutuação dos limiares 

auditivos48. 

Um estudo norueguês apontou que cerca de metade dos pacientes com 

disfunção vestibular periférica apresentava atitude de postura anteriorizada da cabeça 

e padrão de restrição respiratória. Em geral, apresentavam diminuição na flexibilidade 

e na capacidade de relaxamento muscular na região cervical e de cintura escapular, 

amplitude de movimento diminuída no pescoço, na articulação têmporo-mandibular, 

nos ombros e na coluna dorsal. À palpação muscular, cerca de 70 a 94% dos 

pacientes apresentaram contraturas em musculatura de trapézio superior e 

esternocleidomastoideo49. 

O aumento da tensão muscular da região cervical devido à diminuição da 

movimentação da cabeça como tentativa de se evitar o surgimento ou agravamento 

dos sintomas otoneurológicos em pacientes com disfunções vestibulares 

periféricas30,50 também pode contribuir para o aparecimento das alterações do 

alinhamento corporal. 

A inclinação lateral da cabeça pode ocorrer devido à disfunção otolítica ou 

apenas em decorrência à contratura do músculo esternocleidomastoideo ou do 

trapézio. A anteriorização da cabeça pode, por sua vez, causar compressão mecânica 

na coluna cervical superior, produzindo diminuição da mobilidade dos tecidos moles e 

das articulações nesse segmento, aumentado a percepção de tontura30. 

No entanto, nos pacientes com disfunções vestibulares a manutenção da 

posição de cabeça inclinada poderia ocorrer para se tentar evitar a estimulação dos 

proprioceptores dessa região, pois ocorrida esta estimulação poderia causar ou 

agravar a tontura pelo aumento do conflito sensorial entre as informações oriundas da 

propriocepção cervical e o sistema vestibular comprometido51. 

 

2.3 Reabilitação Vestibular 

Atualmente, dentre as formas de tratamento descritas para o manejo de 

disfunções vestibulares, pode-se citar a abordagem fisioterapêutica através da 

reabilitação vestibular (RV)52,53,54,55, que visa reduzir a tontura e a instabilidade 

corporal, sendo uma estratégia de baixo custo e eficaz no tratamento dessas 

disfunções. 
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A mais antiga terapia de RV foi desenvolvida por Cawthorne e Cooksey no 

tratamento de pacientes com lesão no labirinto resultante de cirurgia ou trauma na 

cabeça. Eles encontraram que os exercícios criados para incentivar o movimento da 

cabeça e dos olhos acelerou a recuperação do paciente16. 

Segundo Ricci et al.41, a RV não é um tratamento etiológico. Porém, estes 

exercícios fornecem subsídios para que novos rearranjos das informações sensoriais 

periféricas aconteçam56,57. Através de mecanismos centrais de neuroplasticidade, 

esta terapêutica auxilia na obtenção da chamada compensação vestibular, visando 

atenuar ou eliminar os sintomas desagradáveis impostos pelas vestibulopatias. Sua 

proposta de atuação é baseada em mecanismos conhecidos como adaptação, 

habituação e substituição, sendo a compensação caracterizada pela sequência de 

fenômenos periféricos e centrais que ocorrem após uma lesão vestibular, com a 

finalidade de restabelecer a função do sistema, ou seja, a manutenção do equilíbrio 

postural41. 

Durante a adaptação o sistema vestibular aprende a receber e processar 

informações, mesmo que distorcidas e incompletas, adequando-as aos estímulos 

apresentados, promovendo modificações neuronais. A habituação consiste na 

redução de respostas sensoriais, devido à repetição de estímulos que, ao se tornarem 

automáticos, diminuem falhas na resposta vestibular. Já na substituição ocorre uma 

troca de aferências sensoriais, sendo que através dos sistemas visual e 

proprioceptivo, visa-se substituir as informações que estão ausentes ou conflitantes 

no controle do equilíbrio58,59. 

Desta forma, a RV busca melhorar a competência e o bem-estar do paciente 

no desempenho das atividades diárias, e também restaurar a orientação espacial o 

mais próximo do fisiológico possível, além de estimular a estabilização visual, reduzir 

o desconforto durante a movimentação da cabeça, e propiciar maior estabilidade da 

postura corporal, no repouso e no movimento10,60,61. 

Cawthorne e Cooksey propuseram um protocolo de exercícios que consistem 

em movimentos oculares em diferentes direções, de forma lenta e rápida; movimentos 

cefálicos em diferentes planos, com olhos abertos e fechados, de forma lenta e rápida; 

e exercícios corporais, como levantar e sentar, caminhar de olhos abertos e fechados, 

subir e descer rampas e escadas, além de algumas atividades e jogos com bola62,63.  

Porém não se tem relatos descritos na literatura a respeito de protocolos que 

associem a RV com exercícios específicos para as desordens da região cervical. 
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Sabe-se que os recursos fisioterapêuticos convencionais como terapia manual 

cervical, exercícios de propriocepção e equilíbrio, alongamentos e cuidados nas 

orientações e conscientização postural podem diminuir os sinais e sintomas 

vestibulares64. 

A terapia manual cervical foi introduzida nesse estudo em virtude dos 

mecanismos fisiopatológicos osteoarticulares da coluna cervical superior como 

osteófitos e instabilidade atlanto-occipital, que podem desencadear tontura em 

decorrência de alterações de propriocepção cervical, conforme também utilizada nos 

estudos de Nishino et al.28. Bem como, para o tratamento das afecções da coluna 

cervical de origem inflamatória, degenerativa e/ou tensional, pois várias estruturas 

dessa região, tais como os receptores sensoriais proprioceptivos, a cadeia nervosa 

simpática e as artérias vertebrais podem estar relacionadas aos sintomas 

otoneurológicos65. 

Dessa forma, esse estudo buscou com o incremento de exercícios específicos 

para o tratamento da região cervical, promover o relaxamento muscular, melhorar a 

ADM e consequente diminuição da dor da região cervical, consciência postural, além 

da adaptação vestibular e melhora dos sintomas relatados pelos pacientes.  Diversos 

autores têm relatado a importância da propriocepção cervical no controle postural e 

que disfunções cervicais como dor e rigidez muscular estão associados a queixas de 

tontura, vertigem e sensação desinstabilidade19,20,21,30. Desse modo, é importante 

ressaltar que os exercícios para esse segmento corporal visam promover, além do 

relaxamento muscular, a adaptação vestibular. 
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Resumo 

Objetivo: Comparar os efeitos entre o Protocolo de Exercícios Complementares para a 
mobilidade cervical e propriocepção com o Protocolo de Cawthorne e Cooksey em 
vestibulopatas. Métodos: Ensaio clínico aleatório, alocação oculta, cegamento do 
investigador e analistas dos dados. Participaram 28 pessoas com vestibulopatia 
periférica, média de idade 57 anos (DP 10), aleatorizadas em grupo experimental (GE 
=17) e controle (GC=11). Avaliados pré e pós tratamento quanto: sinais e sintomas 
clínicos, amplitude de movimento (ADM) cervical, intensidade de tontura, percepção de 
qualidade de vida (Dizziness Handicap Inventory, DHI), impacto de tontura e desequilíbrio 
nas atividades cotidianas (Vestibular Disorders Activities of Daily Living Scale, VADL), 
mobilidade e flexibilidade corporal, risco de quedas, agilidade e equilíbrio dinâmico e 
postural. Resultados: Observou-se melhora da ADM cervical para flexão (47 [51-55] vs 
45 [50-55], p=0,03) extensão (44 [48-50] vs 38 [40-44], p=0,03) e inclinação para a 
esquerda (30,5 [37-44] vs 26 [36-40], p=0,03), a favor do GE pós tratamento, também na 
intensidade de tontura entre grupos, redução dos valores do questionário DHI em relação 
ao tempo na pontuação total e emocional, e entre grupos no domínio funcional. Melhora 
do impacto da tontura e desequilíbrio corporal nas atividades cotidianas entre grupos e 
no tempo. Diferença entre os grupos na mobilidade corporal e risco de quedas. Não 
houve diferença na flexibilidade, agilidade e equilíbrio dinâmico e postural. 
Conclusão: O Protocolo de Exercícios Complementares para a mobilidade e 
propriocepção da coluna cervical mostrou-se eficaz em comparação ao Protocolo de 
Cawthorne e Cooksey para vestibulopatas. 
 
Palavras-chave: Doenças Vestibulares. Reabilitação. Vertigem. Tontura. Atividades 
Cotidianas. Qualidade de Vida. 

Abstract 

Objective: To compare the effects of a Complementary Protocol Exercises in improving 
cervical mobility and proprioception with Cawthorne and Cooksey Protocol in vestibular 
disorders. Methods: Randomized clinical trial, concealed allocation, blinding of 
investigators and analysts of the data. Participated in 28 people with peripheral vestibular 
disease, mean age 57 years (SD 10), randomized into experimental group (GE = 17) and 
control (CG = 11). Assessed before and after treatment as: clinical signs and symptoms, 
range of motion (ROM) cervical, dizziness intensity, perception of quality of life (Dizziness 
Handicap Inventory, DHI), dizziness impact and imbalance in daily activities (Vestibular 
Disorders Activities of Daily Living Scale, VADL), mobility and body flexibility, risk of falls, 
agility and dynamic balance and posture. Results: Was observed improvement cervical 
ROM in flexion (47 [51-55] vs 45 [50-55], p=0.03), extension (44 [48-50] vs 38 [40-44], 
p=0,03) and inclination to the left (30.5 [37-44] vs 26 [36-40], p=0.03) in favor of GE post 
treatment, also in dizziness intensity between groups, lower values DHI questionnaire 
regarding the time and emotional in the total score between groups and the functional 
domain. Improving the impact of dizziness and body balance in daily activities between 
groups and time. Difference between groups in body mobility and risk of falls. There was 
no difference in the flexibility, agility and dynamic balance and posture. Conclusion: The 
Complementary Protocol Exercises for cervical mobility and proprioception was efficacy 
compared to the Cawthorne and Cooksey Protocol for vestibular disorders. 
 
Key-words: Vestibular Diseases. Rehabilitation. Vertigo. Dizziness. Activities of Daily 
Living. Quality of life. 
Pontos-chave 
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INTRODUÇÃO 

As vestibulopatias ou disfunções vestibulares estão presentes em 5 a 10% da 

população mundial, ocorrendo principalmente após os 65 anos1. Em adultos, a 

prevalência é de 5%, com uma incidência de 1,4%, sendo que os índices aumentam 

com a idade e são de duas a três vezes mais altos em mulheres2,3.  Estima-se que a 

prevalência de tontura na população idosa atinja 85% das pessoas e esteja associada 

a diversas causas que se manifesta como desequilíbrio, vertigem e/ou outros tipos de 

tontura. Tais manifestações na senilidade são atribuídas ao aumento crescente dos 

distúrbios das funções sensoriais, da integração das informações periféricas e 

centrais, bem como a senescência dos sistemas neuromusculares e da função 

esquelética4. 

As manifestações decorrentes das vestibulopatias podem levar a 

comprometimentos físicos, tais como a redução do controle postural e quedas, 

consequências psicológicas e/ou psiquiátricas, como sintomas de ansiedade e 

depressão, pânico e alterações cognitivas, especialmente em idosos. 

Consequentemente, o estado geral de saúde e da qualidade de vida de pacientes 

vestibulopatas podem ser significativamente prejudicadas, uma vez que a 

sintomatologia frequentemente compromete as atividades diárias, sociais, familiares 

e profissionais5. 

Atualmente, ainda são poucas as pessoas que são encaminhadas ou buscam 

o tratamento de fisioterapia em reabilitação vestibular (RV), pois a prática 

medicamentosa ainda é a mais conhecida6. Estudos têm demonstrado que a RV é um 

método seguro e eficaz para a maioria das pessoas com distúrbios vestibulares ou do 

 
- Vertigem, tontura e desequilíbrio são os principais sintomas de vestibulopatias; 

- A Reabilitação Vestibular é segura e eficaz no tratamento das vestibulopatias; 

- Alteração musculoesquelética cervical pode estar associada às vestibulopatias; 

- Propriocepção e mobilidade cervical complementam à Reabilitação Vestibular. 
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equilíbrio, e pode promover a cura completa em 30% dos casos e diferentes graus de 

melhora em 85% dos pacientes1, 7,8. 

Várias propostas de intervenção fisioterápica estão disponíveis na literatura 

desde que o médico Cawthorne e o fisioterapeuta Cooksey propuseram um protocolo 

para o tratamento de pessoas com vestibulopatia. Porém, alguns autores relatam a 

importância da propriocepção cervical no controle postural e estabilização visual, uma 

vez que a limitação da amplitude de movimento (ADM) cervical, a sensação de 

aumento da tensão muscular, condições como a cefaleia, a cervicobraquialgia, podem 

estar associados às crises de vertigem, tontura e outros sinais e sintomas e podem 

ser agravados por movimentos ou pela manutenção de posturas da coluna cervical9,10.  

Os protocolos convencionais já existentes de tratamento de RV, não 

contemplam exercícios específicos para os tratamentos das limitações cervicais, visto 

que estas disfunções são frequentes, principalmente em pessoas idosas, pelas 

repercussões posturais e estruturais causadas, portanto, destaca-se a importância de 

se propor um protocolo de exercícios complementares e diferenciados para o 

tratamento de queixas vestibulares, com intervenção associada à terapia manual em 

região cervical e de cintura escapular para a promoção de relaxamento, melhora da 

amplitude de movimento (ADM), propriocepção postural e redução das algias e dos 

riscos para os movimentos articulares nestes segmentos. 

Assim, o objetivo desse estudo foi comparar a eficácia de um Protocolo de 

Exercícios complementares para a melhora da mobilidade e propriocepção da coluna 

cervical com o Protocolo convencional de exercícios de Cawthorne e Cooksey para o 

tratamento de pacientes com vestibulopatias. 

 

MÉTODOS 
 

Trata-se de um ensaio clínico aleatório com alocação oculta, cegamento do 

investigador e do analista dos dados, desenvolvido nas dependências da Clínica de 

Fisioterapia de uma Universidade Privada, na cidade de Londrina-PR, no período de 

novembro de 2014 a dezembro de 2015. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da própria Universidade (parecer nº 956.421/15) e 

todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Este estudo foi registrado com o ClinicalTrials.gov sob o número: NCT02622516 

(03/12/2015). 
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Participaram do estudo pessoas com diagnóstico clínico médico relacionado 

às doenças e disfunções do sistema vestibular periférico, encaminhadas de diferentes 

serviços médicos do município de Londrina-PR e região metropolitana. Após serem 

triadas e avaliadas pela Clínica de Fonoaudiologia, para a identificação das 

correlações de diagnósticos das vestibulopatias periféricas e diagnósticos 

fonoaudiológicos, os participantes foram encaminhados para o atendimento de 

Reabilitação Vestibular pela Clínica de Fisioterapia.  

Foram incluídas pessoas de ambos os sexos, maiores de 18 anos, com 

comprometimento por vestibulopatias periféricas diagnosticadas clinicamente por um 

médico e fonoaudiólogo, apresentando sintomas vestibulares, com pontuação igual 

ou maior que um ponto na Escala Visual Analógica (EVA) de Tontura, indicativo de 

leve intensidade de tontura, ou com pontuação igual ou maior que 16 pontos no 

questionário de Qualidade de Vida (QV), classificado como disfunção leve. Foram 

excluídos aqueles que apresentaram acuidade visual e/ou auditiva reduzida que 

dificultassem a realização dos testes, disfunções ortopédicas que limitassem a 

realização das atividades propostas, lesões do sistema nervoso que acarretassem 

prejuízos motores e/ou sensitivos adicionais, ter o diagnóstico de Doença de Ménière 

em decorrência do comprometimento de seu prognóstico e número de faltas igual ou 

maior que três atendimentos durante o tempo de tratamento. 

 

Cálculo da amostra 

  

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado no programa G Power 3.1 

(Universität Kiel, Alemanha). Para este cálculo, considerou-se as estimativas do artigo 

de Tsukamoto et al.11 e variação no escore total do questionário DHI antes (51,30 ± 

17,50) e após a intervenção (24 ± 13,5). Além disso, consideraram-se os seguintes 

parâmetros estatísticos: α (0,05), poder do teste (0,95) e tamanho de efeito muito 

grande (>1,3), segundo critérios de Sullivan e Feinn12, objetivando-se observar 

relevância clínica desta intervenção e reduzir de forma significativa o erro tipo II. A 

partir destes dados, foi calculado que a amostra mínima seria de 11 sujeitos em cada 

grupo de tratamento. 
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Procedimentos do estudo 

Foram avaliadas 45 pessoas que atendiam os critérios de elegibilidade. 

Destes, 4 desistiram dos atendimentos após concluir a avaliação. Assim, 41 

participantes foram alocados em dois grupos para análise, sendo aleatorizados por 

meio de envelopes opacos e selados em: 1) Grupo Experimental (GE): formado por 

19 pessoas que receberam tratamento de Fisioterapia em Reabilitação Vestibular 

baseado no Protocolo de Exercícios complementares para a mobilidade e 

propriocepção da coluna cervical; 2) Grupo Controle (GC): formado por 22 pessoas 

que receberam tratamento de Fisioterapia em Reabilitação Vestibular baseado no 

protocolo convencional de Cawthorne e Cooksey. Ao final, salienta-se a exclusão de 

13 pacientes entre os dois grupos que não concluíram os 10 atendimentos propostos, 

pelos seguintes motivos: apresentaram um número de faltas maior que 3, 

indisponibilidade e/ou incompatibilidade de horário, mudança de cidade, motivos 

pessoais e/ou familiares, falecimento, entre outros (Figura 1).  
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FLUXOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pacientes foram avaliados individualmente, pré e pós o programa de 

intervenção, com a utilização dos seguintes testes e instrumentos: a) Formulário de 

identificação e avaliação do participante, formulado pelos autores com base em 

estudos prévios13,14 (Apêndice A); b) Questionário Dizziness Handicap Inventory 

(DHI), elaborado com o objetivo de avaliar a auto percepção dos efeitos impostos pela 

tontura sobre a qualidade de vida. Este instrumento foi validado para população 

brasileira por Castro et al.2, e a classificação da disfunção utilizada foi estabelecida 

por Yorke et al.15 quanto maior o escore pior é a percepção de QV; c) Escala Visual 

Analógica (EVA) de Tontura, que consiste numa forma gráfico-visual para determinar, 

por meio de auto relato, a intensidade dos sintomas vertiginosos, e varia em uma 

escala numérica de zero (ausência de sintomas) a dez (pior intensidade da tontura). 

A classificação da intensidade é definida por leve (1 a 2 pontos), moderada (3 a 7 

pontos), intensa (8 a 10 pontos)16 ; d) Questionário “Vestibular Disorders Activities of 

Daily Living Scale” (VADL), que avalia o impacto da tontura e do desequilíbrio corporal 

Avaliados ao final do 
tratamento (n= 17) 

Avaliados ao final do 
tratamento (n= 11) 

Exclusão (n= 2) Exclusão (n= 11) 

Figura 1 – Fluxograma. 

Pacientes avaliados 
segundo critérios de 
elegibilidade (n= 45) 

Pacientes que 
constituíram os grupos de 

estudo  
(n= 41) 

Perdas (n= 4) 
Desistência 

Grupo experimental (GE) 
(n= 19) 

Grupo controle (GC)  
(n= 22) 
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nas atividades cotidianas de pessoas com vestibulopatias, validado para o uso no 

Brasil por Aratani et al.17, contempla 28 atividades divididas em três dimensões: 

funcional (12 atividades), locomoção (9 atividades) e instrumental (7 atividades). A 

pontuação total e de suas dimensões é feita por meio da mediana dos valores das 

atividades, sendo que quanto maior a pontuação, maior a dependência e incapacidade 

do indivíduo; e) Timed Up and Go test (TUG)18, para avaliar o risco de quedas, onde  

adotou-se a média dos valores de três tentativas do teste; f) Functional Reach test 

(FRT)19, teste de mobilidade com ênfase na avaliação do equilíbrio, o qual foi realizado 

somente no deslocamento anterior, considerando a média de três tentativas do teste; 

g) Teste de Agilidade e Equilíbrio Dinâmico, para avaliar a agilidade e o equilíbrio 

dinâmico, adotada a média dos valores de três tentativas do teste; h) Teste de sentar 

e alcançar, com a utilização do banco de Wells, para avaliar a flexibilidade dos 

músculos isquiotibiais, sendo considerada a média dos três valores avaliados, em 

centímetros. Para classificar os participantes, foi utilizada a padronização do Canadian 

Standardized Test of Fitness (CSTF)20; i) Flexímetro, para avaliar a amplitude de 

movimento (ADM) da coluna cervical, que consiste em um inclinômetro gravidade-

dependente, cuja escala é de um grau, preso a uma fita de velcro. Avaliou-se os 

movimentos de cervical para flexão, extensão, rotação e inclinação para a direita e 

para a esquerda. Todos os movimentos foram medidos com o voluntário sentado em 

uma cadeira com apoio para o tronco, exceto os movimentos de rotação, nos quais o 

participante ficou em decúbito dorsal, com os ombros alinhados com a extremidade 

da maca21; j) Estabilometria, para avaliar o controle postural, por meio de uma 

plataforma de força nomeada BIOMEC400 (EMG System do Brasil, SP Ltda.), com os 

dados amostrados a 100 Hz. Foram utilizadas as variáveis: área do centro de pressão 

(A-COP, em cm2), velocidade média do COP (VEL, em cm/s), amplitude (AMP, em 

cm) e frequência média do COP (FM, em Hz) em ambas as direções de movimento: 

anteroposterior (A/P) e médio-lateral (M/L).  

O controle postural foi avaliado na posição ortostática em 4 condições: 1) 

apoio bipodal, com os pés alinhados, de olhos abertos (BOA); 2) apoio bipodal, com 

os pés alinhados, de olhos fechados (BOF); 3) apoio bipodal com realização de dupla 

tarefa (BDT), sendo pegar um objeto com carga de 5% do peso corporal e levantar 

acima da cabeça com altura pré-estabelecida pelos pesquisadores, com o intuito de 

estimular o participante a flexionar seus membros superiores e elevar o objeto com a 

realização da extensão cervical; 4) apoio bipodal com a visualização de um vídeo 
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(BRV) com imagens de um automóvel em movimento simulando sua participação no 

vídeo com o tempo de 60 segundos de exibição.  

Em cada postura, o participante deveria permanecer sobre a plataforma de 

força por 60 segundos, exceto para a prova com dupla tarefa que terminava após a 

realização de três movimentos. O intervalo entre cada condição foi de 60 segundos 

de repouso11. A ordem das posturas foi obtida por meio de aleatorização simples 

(sorteio), para anular os efeitos de progressão das dificuldades dos testes, fadiga 

muscular e aprendizado.  

Os participantes foram avaliados com os pés descalços, membros superiores 

relaxados ao lado do corpo, com a cabeça posicionada horizontalmente ao plano do 

solo, com olhos direcionados para um alvo fixo na parede, no mesmo nível dos olhos, 

em distância frontal de 2,5 metros (para testes com os olhos abertos)22. 

Intervenção 

O tratamento do Grupo Experimental (GE) ocorreu por meio de um protocolo 

adaptado de fisioterapia em reabilitação vestibular de Exercícios Complementares 

para a mobilidade cervical e propriocepção, idealizado pelos autores do estudo, que 

consiste no agrupamento de propostas terapêuticas que contemplam a estimulação 

dos sistemas vestibular, proprioceptivo e visual associado às propostas do tratamento 

de terapia manual por meio das técnicas de pompage global cervical, terapia manual 

cervical e de cintura escapular. 

Em todos os atendimentos foram realizados a terapia manual cervical e de 

cintura escapular, seguidos de alongamentos passivo em região cervical, como 

conduta inicial. Nos quatro primeiros atendimentos, as atividades eram realizadas 

durante 30 minutos, em decúbito dorsal e em decúbito lateral. Do quinto ao sétimo 

atendimento, a terapia manual foi reduzida para 20 minutos, e da oitava ao décimo dia 

de intervenção, para 10 minutos. Dentre os exercícios, destacam-se: mobilização 

passiva de escápula, massoterapia em músculos trapézio, rombóides, escalenos, 

esternocleidomastoideo e peitoral maior, alongamentos passivos para músculos 

cervicais e dos membros superiores, finalizando com pompages cervicais (Apêndice B). 

Foram introduzidos no protocolo adaptado, exercícios que envolviam 

movimentos cefálicos, tarefas de coordenação ocular, movimentos corporais globais 

e tarefas de equilíbrio baseadas no protocolo de Cawthorne e Cooksey23,24, 

importantes para promover habituação e adaptação.  
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A partir da sexta terapia, foi realizado treino proprioceptivo e de equilíbrio, em 

diferentes condições ambientais, utilizando recursos terapêuticos como colchonetes, 

espuma de densidade 30, cama elástica, balacim, prancha quadrada, meio espaguete 

polietileno, disco proprioceptivo e Bosu ball. Esses exercícios foram associados às 

tarefas como apoio bipodal e unipodal, marcha anterior e posterior, e movimentos 

cefálicos com olhos abertos e fechados. 

Já os participantes do Grupo Controle (GC) receberam tratamento de 

fisioterapia em reabilitação vestibular baseado nos exercícios do Protocolo 

padronizado de Cawthorne e Cooksey, que consistem em movimentos de cabeça, 

pescoço e olhos em diferentes velocidades, exercícios de controle postural em várias 

posições (sentado, em apoio bipodal e unipodal, andando), uso de superfície de 

suporte macia para a diminuição do input proprioceptivo e exercícios de olhos 

fechados para abolição da visão23,24. 

Em ambos os grupos, os atendimentos foram individuais e realizados 

semanalmente, com duração de 60 minutos, por um período de dez semanas. Durante 

todo o período de tratamento, os pacientes foram orientados a prática de exercícios 

domiciliares para o controle das crises. 

 

Análise Estatística 

Os dados foram analisados de forma descritiva e analítica, por meio do 

programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0. As variáveis 

categóricas, relativas às características clínicas da tontura e dados de caracterização 

dos participantes, foram apresentadas por meio de frequências absolutas e relativas. 

Para verificar a normalidade dos dados das variáveis numéricas do estudo, utilizou-se 

o teste de Shapiro Wilk, o qual demostrou que as variáveis não atingiram os 

pressupostos de normalidade. Foi utilizado o teste de Mann Whitney para comparação 

de todos os participantes da pesquisa, o qual demonstrou a homogeneidade entre os 

grupos (p>0,05). O intervalo de confiança estabelecido foi de 95% e nível de 

significância de 5% (p<0,05) para todos os testes aplicados. Para a análise de 

comparação intergrupos foi aplicado o teste Scheirer-Ray-Hare para a variância de 

dois fatores para as variáveis não paramétricas.   
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RESULTADOS 

Participaram do estudo 28 pacientes, com a média de idade de 57 anos (DP 

10), com diagnóstico clínico de Síndrome Vestibular Periférica, dos quais 17 

compuseram o grupo experimental e 11 o grupo controle. Os grupos se mostraram 

homogêneos em todas as variáveis de desfecho previamente à intervenção (p>0,05). 

Os dados de caracterização da população e sinais e sintomas clínicos estão 

representados na Tabela 1. 

Observou-se melhora da amplitude de movimento cervical para flexão, 

extensão e inclinação para a esquerda na avaliação entre os grupos no tempo pré e 

pós tratamento (p=0,03), respectivamente, com a indicação de melhora no grupo 

experimental pela análise descritiva dos dados e avaliação intragrupos (tabela 2).  

Verificou-se também a diferença estatisticamente significante a favor do 

tempo pré e pós tratamento na avaliação da intensidade de tontura entre os grupos 

(p=0,001), com melhora do grupo experimental conforme observamos na descrição 

dos dados (tabela 2). 

Na avaliação da percepção de qualidade de vida verificou-se diferença 

estatisticamente significante para os dados pré e pós tratamento no DHI total 

(p=0,001) e no domínio emocional (p=0,05) e, o GE teve diminuição significante no 

escore do domínio funcional quando comparado ao grupo controle (p=0,05) (tabela 2).  

Observou-se melhora estatisticamente significante a favor do grupo 

experimental para os aspectos referentes à redução ao impacto de tontura e 

desequilíbrio para as atividades cotidianas dos participantes tanto na avaliação entre 

os grupos (p=0,01) quanto ao tempo pré e pós tratamento (p=0,01) (tabela 2).  

Já a análise dos dados de mobilidade corporal com ênfase na avaliação do 

equilíbrio pelo FRT e do risco de quedas pelo TUG, resultou diferenças 

estatisticamente significante para a avaliação entre os grupos (p=0,02 e 0,04), 

respectivamente, com a melhora do grupo experimental pela análise descritiva dos 

dados (tabela 2).  

Quanto a avaliação da flexibilidade corporal e da agilidade e equilíbrio 

dinâmico dos participantes, verificou-se que não houve diferença estatisticamente 

significante na análise entre os grupos para os testes de Flexibilidade e Teste de 

Agilidade e Equilíbrio Dinâmico (tabela 2).  

Na avaliação do equilíbrio postural, por meio da plataforma de força, as 
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análises estabilométricas do COP e demais parâmetros analisados como velocidade, 

amplitude, frequência anteroposterior e médio-lateral, observou-se que não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (tabela 3).  

 

DISCUSSÃO 

As alterações posturais como a limitação da amplitude de movimento (ADM), 

alinhamento da coluna cervical e dos ombros são problemas comuns das pessoas 

com sintomas vestibulares25. Esses sintomas, como a tontura e a vertigem estão 

dentre as queixas mais comuns na população idosa, afetando mais as mulheres26.  

A diminuição da ADM, a sensação de aumento da tensão muscular, a cefaleia, 

a cervicobraquialgia, a vertigem e outros sinais e sintomas são manifestações comuns 

e podem ser agravados por movimentos ou pela manutenção de posturas da coluna 

cervical. Nas afecções da coluna cervical de origem inflamatória, degenerativa e/ou 

tensional, várias estruturas dessa região, tais como os receptores sensoriais 

proprioceptivos, a cadeia nervosa simpática e as artérias vertebrais podem estar 

relacionadas aos sintomas otoneurológicos27. Alterações crônicas do reflexo 

vestíbulo-espinal, mais especificamente do reflexo vestíbulo-cólico e/ou a adoção de 

uma postura corporal compensatória para se buscar maior equilíbrio poderiam alterar 

o alinhamento corporal em pacientes com disfunção vestibular25,28. O aumento da 

tensão muscular da região cervical devido à diminuição da movimentação da cabeça 

como tentativa de se evitar o surgimento ou agravamento dos sintomas 

otoneurológicos em pacientes com disfunções vestibulares periféricas também pode 

contribuir para o aparecimento de tais alterações do alinhamento corporal28. 

No presente estudo, observou-se limitação da ADM cervical em todos os 

participantes. A diminuição da amplitude de movimento cervical pode estar 

relacionada à manutenção da posição de cabeça para se tentar evitar a estimulação 

dos proprioceptores dessa região, pois a estimulação desses proprioceptores poderia 

causar ou agravar a tontura pelo aumento do conflito sensorial entre as informações 

oriundas da propriocepção cervical e o sistema vestibular lesado29. 

A estimulação vestibular desencadeia vários reflexos dos quais se destacam 

o vestíbulo-ocular, o vestíbulo-cólico e o vestíbulo-espinal, responsável pelo aumento 

do tônus da musculatura antigravitária do pescoço, do tronco e dos membros28. 

Sempre que uma situação de conflito sensorial ocorre, estratégias de equilíbrio são 
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acionadas para se recuperar a estabilidade. A rigidez do pescoço poderia ocorrer 

como uma tentativa de estabilizar a cabeça numa determinada posição com o intuito 

de se evitar a vertigem. Esse evento pode associar-se às fixações posturais da região 

cervical, levando a tensões musculares, dor, limitação na amplitude articular, 

encurtamentos musculares, num processo de retroalimentação entre a movimentação 

da cabeça e o sistema vestibular25,30.  

A propriocepção cervical, constitui uma das mais importantes fontes de 

informação proprioceptiva do núcleo vestibular, é realizada por três tipos de 

mecanoceptores: os órgãos tendinosos de Golgi, os fusos musculares e os receptores 

da cápsula articular. Além desses, receptores da pele sensíveis ao estiramento 

também colaboram com informações posturais30,31. Diretamente envolvidos no 

controle postural tanto por suas aferências quanto por suas eferências, os músculos 

posteriores profundos do pescoço são os principais responsáveis pela manutenção 

da horizontalidade do olhar e pelo controle dos desequilíbrios anterolaterais e em 

rotação da cabeça. 

Mochizuki e Amádio30 relatam que as informações sensoriais são moduláveis 

e redundantes e que a abundância de informações é um fato que garante a 

estabilidade postural mesmo na doença de um sistema. Contudo, a lesão de 

quaisquer receptores sensoriais periféricos torna deficiente ou remove capacidades 

de detecção do sistema, representando uma informação sensorial não-disponível para 

utilização pelo sistema de controle postural. De fato, embora o SNC, aparentemente, 

não utilize ao mesmo tempo todas as informações sensoriais disponíveis, diversos 

trabalhos têm demostrado que disfunções cervicais, como dor, rigidez muscular e 

limitação da ADM, podem desencadear disfunções da propriocepção cervical, o que 

pode afetar o controle do equilíbrio, provocando queixas de tontura e prejuízo no 

controle postural, além de nistagmo, distúrbios na percepção de auto movimento e/ou 

vertigem9,10.  

Esses achados salientam a importância de se propor, para o tratamento de 

queixas vestibulares, exercícios diferenciados, com atividades complementares às 

preconizadas pelos protocolos padronizados disponíveis na literatura, assim como foi 

implementado por esta pesquisa. Visto que, esses exercícios para esse segmento 

corporal objetivam promover, além do relaxamento muscular, o mecanismo de 

adaptação, pois sabe-se que o sistema vestibular aprende a receber e processar 

informações, mesmo que distorcidas e incompletas, adequando-as aos estímulos 
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apresentados, promovendo modificações neuronais11.  

Na comparação da intensidade de tontura, pré e pós tratamento, foi possível 

observar resultados positivos, assim como no estudo de Morozetti, Ganança e 

Chiari32, que compararam a eficácia terapêutica de dois protocolos de reabilitação 

vestibular em diferentes disfunções vestibulares. Eles encontraram diferença nos 

valores da EVA e do DHI, antes e após o tratamento de RV, em ambos os grupos. 

Porém, na comparação dos dois grupos no momento pós-reabilitação, a RV 

personalizada mostrou-se mais eficaz do que o protocolo de estimulação do reflexo 

vestibulocular na melhora da QV de pessoas com disfunções periféricas crônicas.  

Pacientes com tontura restringem as atividades físicas, viagens e reuniões 

sociais com o intuito de reduzir o risco de aparecimento destes sintomas 

desagradáveis33, interferindo negativamente na qualidade de vida. No atual estudo, 

observou-se que a realização da intervenção proposta minimizou a intensidade de 

tontura no GE, bem como os impactos negativos sobre a percepção de QV dos 

pacientes com queixas vestibulares nos dois grupos atendidos, porém, também no 

GE, observamos melhoras significativas nos domínios funcional e emocional 

avaliados pelo DHI.  

Em concordância com nosso estudo, Patatas, Ganança e Ganança16, 

verificaram a influência da RV sobre a qualidade de vida de 22 pacientes, 

correlacionando as variáveis analisadas no DHI com aspectos como gênero, idade e 

presença ou não de vertigem, que apresentaram melhora significativa na QV 

independente da faixa etária, do gênero ou da presença de queixa de vertigem.  

No mesmo estudo16, com base na análise feita pelo DHI, os autores 

observaram que o domínio que sofreu maior modificação, por meio da reabilitação 

vestibular, foi o funcional, o qual corrobora com esta pesquisa, e trata dos prejuízos 

no desempenho das atividades profissionais, domésticas, sociais, de lazer, além de 

avaliar a dependência para realização de determinadas tarefas, como caminhar com 

ajuda e dificuldades para andar pela casa no escuro, ou seja, a reabilitação vestibular 

melhorou a qualidade de vida dos pacientes por proporcionar benefícios nas 

atividades cotidianas.  

Resende et al.34 verificaram o benefício da RV em pacientes idosos com 

Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB) pelo VADL e encontraram resultados 

positivos promovidos pela reabilitação vestibular. Esta escala foi desenvolvida por 

Cohen e Kimball, em que se relacionam as desordens vestibulares com as atividades 
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de vida diária sendo possível uma análise qualitativa das evoluções físicas, 

instrumentais e deambulação dos pacientes. Nossos resultados concordam com os 

autores, que destacam que a avaliação qualitativa se mostrou um instrumento 

importante para evidenciar os benefícios no desempenho das atividades cotidianas 

para o grupo experimental, uma vez que não obtivemos a melhora significativas e 

objetivas dos parâmetros de flexibilidade corporal e agilidade e equilíbrio dinâmico nos 

pacientes estudados.  

Izquierdo et al.35 em seu estudo sobre o número ideal de terapias de RV, 

encontraram melhora estatisticamente significante após cinco terapias (utilizando o 

DHI e a posturografia dinâmica). No entanto, os pacientes com maiores limitações de 

estabilidade, e, consequentemente, uma maior probabilidade de quedas, são 

candidatos para protocolos de reabilitação com um maior número de terapias.  

Considerando que um maior período de intervenção poderia melhorar os 

resultados clínicos, nesta pesquisa optou-se por realizar 10 atendimentos, 

ponderando o estudo de Tsukamoto et al.11, que observaram melhora da qualidade 

de vida, intensidade da tontura e melhora do equilíbrio postural após 10 atendimentos 

com um protocolo de reabilitação vestibular.  

Mazzucato e Borges36, encontraram resultados benéficos após o tratamento 

de RV, já que os pacientes avaliados apresentaram melhora do equilíbrio estático e 

dinâmico, avaliados pela escala de Berg, Tinetti e pelo teste TUG. Essa melhora 

desencadeou a diminuição dos sintomas de vertigem, além de aumentar a 

independência nas atividades cotidianas e diminuir o risco de quedas. Esses 

resultados corroboram com os achados desta pesquisa com a melhora no escore de 

redução do risco de quedas, impacto da tontura e do desequilíbrio corporal nas 

atividades cotidianas.  

Dentre as tarefas importantes do controle postural humano, está o equilíbrio 

do corpo sobre a pequena base de apoio fornecida pelos pés25, posição adotada pelos 

indivíduos durante a avaliação pela plataforma de força. Para a manutenção do 

equilíbrio corporal, participam estruturas centrais e periféricas responsáveis pela 

execução motora, cujo funcionamento depende da integração das informações 

provenientes dos sistemas vestibular, visual e somatossensorial, processadas nos 

núcleos vestibulares, sob a coordenação do cerebelo28. Porém, apenas 4% deve-se 

ao desempenho do sistema vestibular, 41% sistema visual e 66% somatossensorial. 

Esses dados podem justificar os resultados deste estudo, nos parâmetros que se 
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referem ao equilíbrio postural, os quais não evoluíram com melhoras significativas, 

uma vez que os dois protocolos desempenharam mais atividades proprioceptivas de 

tronco, membros superiores, cintura escapular e cervical31.  

Destaca-se como limitação do estudo, a realização de um ensaio clínico com 

um período de tempo restrito o que não nos permitiu a realização do follow-up. Sugere-

se para futuras pesquisas, a realização de um protocolo mais específico para as 

análises estabilométricas do equilíbrio postural na plataforma de força, visto que neste 

estudo não apresentamos resultados significantes dos parâmetros analisados, em 

contradição com a evidente melhora dos aspectos clínicos, físicos e funcionais das 

atividades cotidianas desempenhadas pelos pacientes com vestibulopatias e na 

percepção de qualidade de vida.   

Conclui-se que a intervenção proposta, baseada em um Protocolo adaptado 

de Exercícios complementares para a mobilidade e propriocepção da coluna cervical 

em reabilitação vestibular, mostrou-se eficaz na maioria dos parâmetros avaliados em 

comparação ao Protocolo, já estabelecido, de Cawthorne e Cooksey na melhora da 

amplitude de movimento cervical, intensidade de tontura, percepção de qualidade de 

vida e seus domínios, no desempenho das atividades cotidianas e redução do risco 

de quedas dos pacientes com vestibulopatia periférica. Deste modo, acredita-se que 

os resultados tenham aplicabilidade clínica na reabilitação vestibular, no sentido de 

salientar a importância de novas abordagens de tratamento mais especificas para o 

controle das disfunções vestibulares na população em geral.    
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Tabela 1 - Dados de caracterização da amostra total e dos grupos GI e GC dos sinais e 
sintomas clínicos referidos. Londrina-PR (2015). 

Notas: GI – Grupo intervenção; GC – Grupo controle; IMC – Índice de massa corpórea; 

Deseq. – Desequilíbrio; ADM – Amplitude de movimento.   

  
Frequência absoluta/relativa 

n (%) 

Variável Categorias 
Amostra 

n=28  
GI 

n=17 
GC 

n=11 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

22 (78,6) 
6 (21,4) 

14 (82,4) 
3 (17,6) 

8 (72,7) 
3 (27,3) 

     

IMC 
Peso saudável 

Sobrepeso 
Obesidade Grau I 

11 (39,3%) 
11 (39,3%) 
6 (21,4%) 

7 (41,2%) 
8 (47,1%) 
2 (11,8%) 

4 (36,4%) 
3 (27,3%) 
4 (36,4%) 

     

Queixa 
principal 

Tontura 
Vertigem 

Tontura e vertigem 

19 (67,9) 
8 (28,6) 
1 (3,6) 

12 (70,6) 
5 (29,4) 

0 

7 (63,6) 
3 (27,3) 
1 (9,1) 

     
Sintomas 

associados 
Sim 
Não 

28 (100) 
0 

17 (100) 
0 

11 (100) 
0 

     

Tempo de 
sintomas 

Até 3 meses  
De 3 a 11 meses 

De 1 a 4 anos 
> 5 anos 

4 (14,3) 
4 (14,3) 
6 (21,4) 
14 (50) 

3 (17,6) 
3 (17,6) 
3 (17,6) 
8 (47,1)  

1 (9,1) 
1 (9,1) 

3 (27,3) 
6 (54,5) 

     

Períodos das 
crises 

Manhã e tarde 
Noite e madrugada 
Qualquer momento 

14 (50) 
5 (17,9) 
9 (32,1) 

5 (29,4) 
5 (29,4) 
7 (41,2) 

9 (81,8) 
0 

2 (18,2) 
     

Periodicidade 
das crises 

Diária 
Semanal 

Mensal/esporádica 

12 (42,9) 
4 (14,3) 

12 (42,9) 

9 (52,9) 
3 (17,6) 
5 (29,4) 

3 (27,3) 
1 (9,1) 

7 (63,6) 

Caracterização 
das crises 

Rotatória 
Desequilíbrio 
Não-rotatória 

Rotatória e desequilíbrio 
Deseq. e escurecimento da visão 

8 (28,6) 
2 (7,1) 
2 (7,1) 

11 (39,3) 
5 (17,9) 

 
5 (29,4) 

0 
1 (5,9) 

9 (52,9) 
2 (11,8) 

 

3 (27,3) 
2 (18,2) 
1 (9,1) 

2 (18,2) 
3 (27,3) 

     
Duração das 

crises 
Segundos ou minutos 

Horas ou dias 
16 (57,1) 
12 (49,9) 

11 (26,7) 
6 (35,3) 

5 (45,5) 
6 (54,5) 

     

Dor cervical 
Sim 
Não 

10 (35,7) 
18 (64,3) 

7 (41,2) 
10 (58,8) 

3 (27,3) 
8 (72,7) 

     
Limitação de 
ADM cervical 

Sim 
Não 

28 (100) 
0 

17 (100) 
0 

11 (100) 
0 

     
Uso de 

medicamentos 
Sim 
Não 

19 (67,9) 
9 (32,1) 

11 (64,7) 
6 (35,3) 

8 (72,7) 
3 (27,3) 
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 Tempo Experimental          Controle Grupo Tempo Interação 
  (mediana [1ºq-3ºq])  (mediana [1ºq-3ºq])  p<0,05   

EVA 
Pré 5 [2,5-7,5]  5 [3-7] 0,26 0,001* 0,14  

 
Pós 1 [0-3]  4 [1-5]     

  
         DHI Total 

Pré 64 [35-71]  72 [40-84] 0,10 0,001* 0,73  
 

Pós 34 [13-45]  50 [12-76]     
  

         DHI Físico 
Pré 18 [16-23]  20 [16-24] 0,94 0,06 0,92  

 
Pós 6 [4-19]  12 [2-20]     

  
         DHI  

Pré 20 [11-27]  26 [18-32] 0,01* 0,10 0,81  
Funcional 

Pós 10 [5-21]  24 [6-32]     
  

         DHI  
Pré 20 [8-28]  22 [6-28] 0,10 0,05* 0,58  

Emocional 
Pós 8 [2-16]  16 [4-28]     

  
          VADL 

Pré 2 [1-3,25] 2 [1-2] 0,01* 0,01* 0,32  
 

Pós 1 [1-1] 1 [1-2]     
  

          tug 
Pré 6,99 [6,11-7,52] 7,92 [5,95-10,30] 0,04* 0,27 0,69  

 
Pós 6,17 [5,83-7,01] 7,33 [5,88-7,86]     

  
          Flexibilidade 

Pré 21,33 [10,49-24,48]  20,66 [19,83-26,46] 0,31 0,77 0,99  
 

Pós 22,33 [10,95-24,49]  22,5 [17,66-26,4]     
  

         FRT 
Pré 32,66 [27,08-36,67]  27,66 [22-36,33] 0,02* 0,57 0,54  

 
Pós 35,50 [32,23-39,08]  28,26 [16,33-35,93]     

  
         AGILIDADE 

Pré 13,81 [12,44-15,78]  13 [11-16,71] 0,92 0,96 0,29  
 

Pós 13,33 [12,31-14,69] 14,33 [11,77-16,67]     
  

         ADM Flexão 
Pré 45 [40-50,5]  50 [44-55] 0,85 0,03* 0,21  

 
Pós 51 [47-55,5]  50 [45-55]     

  
         ADM  

Pré 41 [29,5-47]  40 [35-42] 0,08 0,03* 0,15  
Extensão 

Pós 48 [44-50]  40 [38-44]     
  

         ADM Rot D 
Pré 45 [38-51]  48 [40-55] 0,31 0,76 0,06  

 
Pós 50 [44,5-54,5]  45 [38-49]     

  
         ADM RoT E 

Pré 45 [40-55]  50 [40-54] 0,50 0,96 0,10  
 

Pós 49 [45-56,5]  48 [45-49]     
  

         ADM Incl D 
Pré 32 [24-37,5]  30 [27,5-36,5] 0,34 0,24 0,18  

 
Pós 38 [30-41,5]  30 [25-40]     

  
         ADM Incl E 

Pré 30 [22-37]  30 [26-35] 0,76 0,03* 0,38  
 

Pós 37 [30,5-44]  36,00 [26-40]     

Tabela 2 - Análise de variância entre os grupos para as variáveis não-paramétricas pelo 
Scheirer-Ray-Hare Test. Londrina-PR (2015). 

Notas: 10q – 10 quartil (25%); 30q – 30 quartil (75%); EVA – Escala Visual Analógica; DHI – Dizziness Handicap Inventory; VADL 
- Disorders Activities of Daily Living Scale; TUG – Timed Up and Go test; FRT – Functional Reach test; ADM – Amplitude de 
movimento; ROT – rotação; INCL – inclinação; D – Direita; E – Esquerda; *p<0,05. 
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  GE p GC p 
  Avaliação Inicial Avaliação final       Avaliação Inicial                  Avaliação final 
 Teste (mediana [1ºq-3ºq]) (mediana [1ºq-3ºq]) (mediana [1ºq-3ºq]) (mediana [1ºq-3ºq]) 

BOA COP (cm²) 1,61 [0,72-2,53] 1,23 [0,81-1,74] 0,831 1,68 [1,04-2,96] 1,07 [0,72-1,07] 0,074 

 VEL A/P (cm/s) 0,79 [0,59-0,98] 0,74 [0,6-0,86] 0,642 0,86 [0,65-0,89] 0,75 [0,57-0,86] 0,103 

 VEL M/L (cm/s) 0,52 [0,46-0,71] 0,54 [0,45-0,64] 0,758 0,59 [0,45-0,73] 0,51 [0,43-1,71] 0,051 

 AMP A/P (cm) 1,99 [1,43-2,72] 1,89 [1,57-2,46] 0,868 2 [1,68-3,42] 1,71 [1,46-2,3] 0,139 

 AMP M/L (cm) 1,26 [0,76-1,78] 1,1 [0,87-1,53] 0,586 1,49 [1,07-2,16] 0,98 [0,9-1,11] 0,074 
 FM A/P (Hz) 0,26 [0,21-0,41] 0,28 [0,18-0,41] 0,201 0,26 [0,24-0,43] 0,29 [0,26-0,36] 0,721 

 FM M/L (Hz) 0,4 [0,32-0,53] 0,3 [0,23-0,56] 0,434 0,35 [0,24-0,48] 0,32 [0,3-0,44] 0,906 

BOF COP (cm²) 1,61 [1-3,94] 1,81 [1,02-3,19] 0,332 2,02 [1,37-7,97] 1,78 [0,96-3,41] 0,083 
 VEL A/P (cm/s) 1,04 [0,72-1,28] 0,96 [0,67-1,35] 0,297 0,99 [0,73-1,4] 1,06 [0,71-1,18] 0,203 

 VEL M/L (cm/s) 0,58 [0,49-0,77] 0,6 [0,5-0,74] 0,925 0,68 [0,52-0,94] 0.62 [0,46-0,66] 0,066 

 AMP A/P (cm) 2,32 [1,72-3,54] 2,31 [1,88-2,97] 0,320 2,64 [2,12-5,66] 2,49 [2-3,94] 0,093 
 AMP M/L (cm) 1,58 [1,09-2,13] 1,37 [1,04-2,16] 0,381 1,45 [1,13-2,71] 1,33 [0,96-1,94] 0,241 
 FM A/P (Hz) 0,38 [0,26-0,47] 0,34 [0,24-0,5] 0,737 0,39 [0,29-0,47] 0,32 [0,29-0,44]  0,444 
 FM M/L (Hz) 0,36 [0,25-0,5] 0,35 [0,3-0,51] 0,148 0,38 [0,26-0,46] 0,34 [0,28-0,46] 0,859 

BDT COP (cm²) 43,82 [29,7-60,3] 43,51 [35,156,4] 0,887 41,74 [31,8-52,5] 48,81 [42,9-57,9] 0,139 

 VEL A/P (cm/s) 5,56 [5,06-7,3] 6,19 [6,02-7,14] 0,868 5,78 [4,66-6,96] 6,42 [5,48-7,98] 0,214 

 VEL M/L (cm/s) 3,39 [3,09-4,65] 3,8 [3,25-4,23] 0,603 3,33 [2,95-4,27] 3,67 [3,11-4,53] 0,314 

 AMP A/P (cm) 11,23 [9,14-12,3] 10,08 [9,64-12] 0,421 10,99 [10,1-12,3] 11,07 [10,1-13] 0,285 

 AMP M/L (cm) 5,72 [5,04-7,16] 5,78 [5,06-6,86] 0,653 5,79 [5,18-6,43] 5,74 [5,2-6,91] 0,799 

 FM A/P (Hz) 0,47 [0,36-0,57] 0,42 [0,39-0,54] 0,422 0,38 [0,29-0,48] 0,44 [0,37-0,51] 0,083 

 FM M/L (Hz) 0,48 [0,41-0,57] 0,5 [0,44-0,61] 0,831 0,45 [0,36-0,53] 0,48 [0,41-0,61] 0,508 

BRV COP (cm²) 2,29 [1,41-3,99] 2,27 [1,23-3,54] 0,836 3,58 [1,04-5,64] 3,61 [1,61-5,64] 0,139 

 VEL A/P (cm/s) 1,17 [0,73-1,37] 1,18 [0,66-1,43] 0,877 1 [0,83-1,42] 1,04 [0,9-1,41] 0,683 

 VEL M/L (cm/s) 0,58 [0,5-0,72] 0,62 [0,51-0,92] 0,245 0,69 [0,48-0,75] 0,66 [0,48-0,79] 0,400 

 AMP A/P (cm) 2,67 [2,18-3,47] 2,27 [1,84-3,3] 0,535 3,51 [2,08-4,7] 3,72 [1,97-5] 0,610 

 AMP M/L (cm) 1,69 [1,22-2,43] 1,47 [1,01-2,3] 0,831 1,67 [1,26-2,19] 2 [1,59-2,59] 0,385 

 FM A/P (Hz) 0,33 [0,25-0,54] 0,4 [0,26-0,6] 0,636 0,4 [0,28-0,57] 0,3 [0,25-0,51] 0,139 

 FM M/L (Hz) 0,31 [0,26-0,46] 0,39 [0,26-0,5] 0,463 0,35 [0,23-0,55] 0,26 [0,21-0,39] 0,059 

Tabela 3 – Comparação dos parâmetros estabilométricos avaliados pré e pós intervenção para o GE e GC. Londrina-PR (2015). 

 

Nota: GE – Grupo experimental; GC – Grupo controle; BOA – apoio bipodal de olhos abertos; BOF – apoio bipodal olhos fechados; BDT – apoio bipodal 
com realização de dupla-tarefa; BRV – apoio bipodal com realidade virtual (visualização de um vídeo). COP – centro de pressão; VEL – velocidade; AMP 
– amplitude; FM – frequência média; A/P – ântero-posterior; M/L – médio-lateral. 1ºq – primeiro quartil (25%); 3ºq – terceiro quartil (75%); s – segundos; cm 
– centímetros; Hz – Hertz. * p<0,05. 
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4. CONCLUSÃO GERAL 

 
A intervenção proposta no estudo, baseada em um Protocolo adaptado de 

Exercícios complementares para a mobilidade e propriocepção da coluna cervical em 

reabilitação vestibular, mostrou-se eficaz para os parâmetros avaliados neste estudo 

em comparação ao, já estabelecido, Protocolo de Cawthorne e Cooksey na melhora 

da amplitude de movimento cervical, intensidade de tontura, percepção de qualidade 

de vida e seus domínios, no desempenho das atividades cotidianas e redução do risco 

de quedas dos pacientes com vestibulopatia periférica. Deste modo, acredita-se que 

os resultados tenham aplicabilidade clínica na reabilitação vestibular, no sentido de 

salientar a importância de novas abordagens de tratamento mais especificas para o 

controle das disfunções vestibulares na população em geral. 
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APÊNDICE A 

Ficha de identificação e avaliação do participante da pesquisa 

  
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ 

AMBULATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE REABILITAÇÃO VESTIBULAR 
AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA 

DOCENTE VIVIANE DE SOUZA PINHO COSTA 

 
 
DATA DE ADMISSÃO:____/_____/________           DATA DE ALTA: ____/_____/________ 

NOME:____________________________________________________________________ 

DN: ____/_____/________ IDADE:_________  SEXO: (    ) M  (   ) F    

RELIGIÃO:_____________ 

PROFISSÃO:____________________________________    CPF:_____________________ 

ENDEREÇO:_______________________________________________________________ 

BAIRRO:_________________________________   CIDADE: ________________________ 

TEL: ____________ RESPONSÁVEL: ______________________________ 

 

MÉDICO RESPONSÁVEL:____________________________________________________ 

 

DIAGNÓSTICO MÉDICO: (   ) Síndrome Vestibular Periférica Irritativa (    ) Síndrome 

Vestibular Periférica Deficitária (      ) Síndrome Vestibular Central (  ) Outros: ____________ 

 

QUEIXA(S) PRINCIPAL(IS):___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
EXAMES REALIZADOS E LAUDOS: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
DADOSCLÍNICOSFONOAUDIOLÓGICOS:______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
MANOBRA DIX-HALLPIKE: (    ) negativa   (    ) positiva              Bilateral:  (    )sim (    )não 
 
MEDICAMENTOS 
 

Medicamentos Posologia 
(dose/freqüência) 

Via de 
administração 

Tempo de uso Efeitos 
Adversos 

     

     

     

     

Estágio de comprometimento da doença: (  ) até 3 meses    (  ) 3 a 11 meses     
(  ) 1 a 4 anos    (  ) 5 ou mais 



58 
 

 

ANAMNESE 
 
1) Como e quando os sintomas tiveram início? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2) Qual foi o serviço de saúde procurado primeiramente? ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3) Qual o tipo de tratamento clínico (médico) realizado? ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4) Já realizou fisioterapia para este problema? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5) Já realizou tratamento fonoaudiológico para este problema? ______________________ 

_______________________________________________________________________ 

6) Em relação às crises de vertigem: 

Em que período do dia elas costumam aparecer:(  ) manhã   (  ) tarde   (  ) noite   (  ) mais de 

um período no dia   (  ) outros: ______________________________________________ 

Qual a periodicidade das crises: (  ) diária   (  ) semanal   (  ) mensal   (  ) esporádica 

Quais as reações que você sente durante as crises de vertigem: (  ) rotatória   (  ) não rotatória   

(  ) desequilíbrios   (  ) escurecimento da visão   (  ) medo/angustia   (  ) outros: __ 

__________________________________________________________________________  

Quanto tempo as crises costumam permanecer? ( )segundos  ( ) minutos  ( ) horas  ( ) dias 

 

7) O que mais o incomoda atualmente? _________________________________________ 

8) É portador de alguma outra doença? (questionar Diabetes, Hipertensão Arterial, doença 

cardíaca, reumática, neurológica ou gastrointestinal, disfunção hormonal e disfunção na 

tireóide) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9) Apresenta familiares (pais, irmãos e avós) que tiveram vertigem? __________________ 

10) Quais sintomas vegetativos e outros associados você apresenta? (  )náuseas  (  ) 

vômitos (  ) sudorese  (  ) palidez (  ) zumbido  (  ) ansiedade (  ) fobia (  )sonolência  (  ) 

desmaios 

 
EXAME CLÍNICO: 
 
1. Inspeção (observar as atitudes posturais e de face; verifique se o paciente chegou 

andando sem ou com apoios até você; apresenta-se com desequilíbrios e sua orientação 

cognitiva - memória/orientação espacial) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
2. Palpação (verificar pontos de dor ósseas ou musculares, hipo ou hipertrofia, 
contraturas musculares em região cervical e de cintura escapular, ATM – palpar o processo 
mastóide do osso temporal, o músculo masseter e a articulação) ______________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 



59 
 

 

 
3. CONDIÇÕES OSTEOMIOARTICULARES: 

 

* realizar a medida duas vezes. 

Segmento Corporal NL LEVE MOD. SEVERO Inicial Final 

Peitoral maior       

Peitoral menor       

Rombóides, grande 
dorsal e redondo maior 

      

Flexão de ombro       

Extensão de ombro       

Abdução de ombro       

Adução de ombro       

Rot. externa de ombro       

Rot. interna de ombro       

Rot. Tronco Direita *       

Rot. Tronco Esquerda 
* 

      

* na posição sentada 

 

4. FLEXILIDADE GLOBAL (CADEIA POSTERIOR) 

Sentado com os membros 
entendidos em frente ao 

Banco de Wells 
(Anotar dados sobre a 
postura do paciente) 

Postura: 
 
 
 
 
Flexão de 
joelho:goniometria 

Dir:                Esq: 
 

Medida Inicial 
 

1o teste: 
 
 
2o teste: 
 
 
3o teste: 

Medida Final 
 

1o teste: 
 
 
2o teste: 
 
 
3o teste: 

 

 

5. AVALIAÇÃO POSTURAL 

 

VISTA ANTERIOR VISTA POSTERIOR 

 PÉ/TORNOZELO   PÉ/TORNOZELO 

  Goniômetro Flexímetro 

Movimento Amplitude de 
Movimento 

Inicial Final Inicial Final 

Flexão Cervical (0 – 650)     

Extensão Cervical (0 – 500)     

Rot. para Direita (0 – 550)     

Rot. para Esquerda (0 – 550)     

Incl. para Direita  (0 – 400)     

Incl. para Esquerda (0 – 400)     
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Arco plantar: Normal (    ) D (    ) E  
             Cavo (    ) D (    ) E   Plano(    ) D (    ) E 
Maléolos: (      ) simétricos 
(      ) D mais alto   (      ) E mais alto 
 

 JOELHO 

Patela:Normal (    ) D  (   ) E   Alta (    ) D  (   ) E  
             Simétricas   (     ) sim   (     ) não   
 
Alinhamento do joelho: 
(     ) normal    (      ) valgos   (     ) varos     
 
Rotação da tíbia (tuberosidade anterior da tíbia): 
Normal (    ) D  (    ) E  
Rot. Int. (    ) D  (    ) E    Rot. Ext. (    ) D  (    ) E 
 

 QUADRIL 

Altura das cristas ilíacas / EIAS: 
(     ) simétricas  (    ) D + alta     (    ) E + alta 
 

 TRONCO 

Ângulo de Talles: 
(     ) simétricos (     ) D maior  (      ) E maior 
 

Translação de Tronco: 
(    ) simétricos  (     ) para a D  (     ) para a E 
 

Altura da ponta do 3o dedo: 
(    ) simétricos  (    ) D + alto  (    ) E + alto 
 

Flexão do cotovelo: 
(    ) normal  (      ) D fletido   (     ) E fletido 
 

 OMBRO 

Clavículas: 
(    ) simétricas  (    ) D + alta  (    ) E + alta 
 
Altura dos ombros: 
(    )simétricos  (    ) D + alto  (    ) E + alto 
 

 CABEÇA/PESCOÇO 

Alinhamento cervical: 
(    ) simétrico   Lateralização (    ) D   (    ) E 
 

Tendão calcâneo: Normal (    ) D  (    ) E       
           Valgo (    ) D  (    ) E    Varo (    ) D  (    ) E      
 
 
 

 JOELHO 

Linha poplítea: 
(     ) simétricas  (    ) D + alta     (     ) E + alta 
 

Rotação do côndilo medial do fêmur: 
D (  )normal  (   )anteriorizado (   ) posteriorizado      
E (  )normal  (   )anteriorizado (   ) posteriorizado      
 
 
 

 QUADRIL 

Prega glútea: 
(     ) simétricas  (    ) D + alta     (     ) E + alta 
 
Altura das EIPS: 
(     ) simétricas  (    ) D + alta     (     ) E + alta 
 

 TRONCO 

Translação de tronco: 
(     ) normal    (    ) para a D     (     ) para a E  
 
Golpe do machado (pregas da cintura): 
(     ) simétricas  (    ) maior a D (     ) maior a  E 
 
 

 OMBRO 

Escápulas:  
Normal (     ) D (    ) E      Alada (     ) D (    ) E 
 
Altura do ângulo inferior da escápula: 
(    )simétricos  (    ) D + alta  (    ) E + alta 
 
 

VISTA LATERAL DIREITA VISTA LATERAL ESQUERDA 

 PÉ/TORNOZELO 

Ângulo Tibio-társico: 
(  ) normal – 90º (    ) > 90º (    ) < 90º 

 

 JOELHO 

Alinhamento: 
(   ) normal  (    ) flexo (   ) recurvatum  

 

 PÉ/TORNOZELO 

Ângulo Tibio-társico: 
(  ) normal – 90º (    ) > 90º (    ) < 90º 

 

 JOELHO 

Alinhamento: 
(   ) normal  (    ) flexo (   ) recurvatum  
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 QUADRIL 

Equilíbrio Sagital Pélvico (EIAS/EIPI): 
(   ) Normal   (    ) anteroversão (    ) retroversão 
   

* diferença de um dedo em anteroversão na 
mulher em retroversão no homem é normal. 
 

 TRONCO 

Curvaturas da coluna: 
Lombar: (    )nl  (   ) hiperlordose (    ) retificação 
Torácica: (    )nl  (    )hipercifose (    ) retificação 
Cervical: (    )nl  (    )hiperlordose (    ) retificação 
 
Altura do 3o dedo: 
(    ) terço médio vertical (    )à frente  (     ) atrás 
 

 OMBROS 

(     ) normal  (     ) enrolamento   

 ATM-acrômio-trocanter maior-maléolo 

lat 

 
Alinhamento/posição da ATM : 
(    )normal  (   ) anteriorizada (    ) posteriorizada 

 

 QUADRIL 

Equilíbrio Sagital Pélvico (EIAS/EIPI): 
(   ) Normal   (    ) anteroversão (    )retroversão 
   

* diferença de um dedo em anteroversão na 
mulher em retroversão no homem é normal. 
 

 TRONCO 

Curvaturas da coluna: 
Lombar: (    )nl  (   ) hiperlordose (    ) retificação 
Torácica: (    )nl  (    )hipercifose (    ) retificação 
Cervical: (    )nl  (    )hiperlordose (    ) retificação 
 
Altura do 3o dedo: 
(    ) terço médio vertical (    )à frente  (     ) atrás 
 

 OMBROS 

(     ) normal  (     ) enrolamento   

 ATM-acrômio-trocanter maior-maléolo 

lat 

 
Alinhamento /posição da ATM: 
(    )normal  (   ) anteriorizada (    ) posteriorizada 

 

 
6. AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO: 

 

TESTES OLHOS  
ABERTOS  

OLHOS  
ABERTOS 

OLHOS  
FECHADOS 

OLHOS 
FECHADOS 

ROMBERG 
 
 

Tempo: 
 
Pés (cm): 

Tempo: 
 
Pés (cm): 

Tempo: 
 
Pés (cm): 

Tempo: 
 
Pés (cm): 

APOIO 
UNIPODAL 
 
 
 

Esquerdo  
(tempo): 
 
Direito (tempo): 
 
 

Esquerdo 
(tempo): 
 
Direito (tempo): 
 
 

Esquerdo 
(tempo): 
 
Direito (tempo): 
 
 

Esquerdo 
(tempo): 
 
Direito (tempo): 
 
 

 

 
TESTE TIMED UP AND GO 

(3 metros x tempo) 
 

1o teste: 
2o teste: 
3o teste: 
 

 
TESTE DE AGILIDADE E 
EQUILÍBRIO DINÂMICO E 
EQUILÍBRIO DINÂMICO 

1o teste: 
2o teste: 
3o teste: 
 

 
TESTE DE ALCANCE 

 
 

1o teste: 
2o teste: 
3o teste: 
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DADOS ANTROPOMÉTRICOS: 
 
Peso: __________ kg  Altura: _________ cm  IMC: __________ 

Comprimento do MSD: ________ cm (Pontos: acromioclavicular até terço distal do 3º dedo) 

Comprimento do MID: ________ cm (Pontos: trocanter maior do fêmur até maléolo externo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS FISIOTERAPÊUTICOS: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
                                                               Estagiário Responsável 
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APÊNDICE B 

 
PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES PARA A MOBILIDADE 

CERVICAL E PROPRIOCEPÇÃO NA REABILITAÇÃO VESTIBULAR 

 

1º E 2º ATENDIMENTO 

A. Deitado  
1. Decúbito lateral (DL) D e E, com apoio em região cervical mantendo o 

alinhamento da coluna vertebral:  
a. Massoterapia em região de cintura escapular e cervical; 
b. Mobilização passiva de cintura escapular; 

2. Decúbito dorsal (DD), com os olhos abertos:  
a. Massoterapia de deslizamentos em região cervical e base do occiptal;  
b. Pompage cervical global (3 a 4 repetições); 
c. Alongamentos passivos em região cervical;  

3. Em DD, olhos abertos, apoio cervical e uso da bola de tênis na região do 
trapézio superior medial à coluna vertebral: 

a. Elevar e deprimir os ombros em relação às orelhas associando a 
“inspiração” quando eleva, e a “expiração” ao deprimir os ombros; 

b. Realizar os movimentos pequenos de “SIM”, “NÃO” e “PEQUENOS 
CÍRCULOS” com a “ponta do nariz”, com os olhos abertos e fechados; 

c. Segurar com as mãos o cotovelo do braço oposto, manter os MMSS em 
flexão entre o queixo e o externo e realizar deslocamentos para a D e E, 
depois para flexão e extensão de ombros; 

d. Com os MMSS estendidos em direção ao teto, segurando um objeto na 
mão D e depois na E, movimentar para abdução e adução horizontal a 900, 
manter cabeça fixa, e acompanhar o objeto em movimento apenas com os 
olhos (dentro do campo visual); 

e. Manter a posição do exercício anterior, segurando um objeto na mão D e 
depois na E, movimentar o braço para abdução e adução horizontal a 900, 
e acompanhar o objeto com os olhos e rotação da cabeça; 

f. Segurar um objeto com uma das mãos à frente da face, movimentar a 
cabeça em rotação cervical para o lado oposto do MS que se move em 
abdução e adução horizontal de 90º, mantendo os olhos fixos neste objeto; 

g. Segurar um objeto com as duas mãos à frente da face, movimentar os 
MMSS como aproximar e afastar da face (cerca de 15 cm), mantendo a 
fixação dos olhos neste objeto; 

h. Segurar um objeto com as duas mãos, movimentar os MMSS em flexão e 
extensão de ombro e acompanhar com o olhar o movimento do objeto, 
mantendo a cabeça fixa; 

i. Segurar um objeto com as duas mãos, movimentar os MMSS em flexão e 
extensão de ombro e acompanhar com o olhar e com movimentação da 
cabeça (flexão e extensão cervical). 

 

 



64 
 

 

3º ATENDIMENTO 

A. Deitado 

1. Repetir A1 e A2 completos; 

2. Repetir A3d, A3e, A3h e A3i; 

B. Sentado 

1. Sentado em superfície estável: 

a. Movimentar a cabeça em rotação para D e E com os olhos abertos e depois 

fechados, com velocidade moderada; 

b. Movimentar a cabeça em flexão e extensão com os olhos abertos e depois 

fechados, com velocidade moderada; 

c. Segurar um objeto com as duas mãos e leva-lo em direção ao chão e depois 

ao teto mantendo o olhar fixo no objeto, com velocidade moderada; 

d. Segurar um objeto com as duas mãos e leva-lo até o chão, em seguida 

levantar-se da cadeira levando o objeto em direção ao teto, retorna a sentar, 

manter o olhar fixo no objeto, com velocidade moderada; 

e. Segurar um objeto com uma das mãos à frente da face, movimentar a 

cabeça em rotação para o lado oposto do MS em abdução e adução 

horizontal de 90º, mantendo os olhos fixos no objeto. Evolução:  repetir o 

exercício com olhos fechados; 

f. Movimentação cefálica com fixação do olhar em objeto que estará em 

movimento de lançamento de uma mão para outra realizando movimento 

de uma parábola com olhos abertos;  

 

4° e 5° ATENDIMENTOS 

A. Deitado 

1. Repetir A1 e A2 completos; 

B. Sentado 

1. Repetir B1 completo; 

g. Segurar um objeto na mão D e depois na E, movimentar para abdução e 

adução horizontal a 90°, mantendo a fixação da cabeça e acompanhar o 

objeto em movimento apenas com os olhos (no limite do campo visual). 

Evolução: repetir o exercício com olhos fechados; 

h. Segurar um objeto na mão e movimentar o MS em abdução e adução 

horizontal a 90°, e acompanhar o objeto com os olhos e rotação da cabeça, 

alternando o objeto entre as mãos.  Evolução: repetir o exercício com olhos 

fechados; 

i. Segurar um objeto com as duas mãos, movimentar os MMSS em flexão e 

extensão de ombro e acompanhar o objeto com os olhos, sem 

movimentação cefálica. Evolução: repetir o exercício com olhos fechados; 
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j. Segurar um objeto com as duas mãos, movimentar os MMSS em flexão e 

extensão de ombro e acompanhar o objeto com o olhar e com 

movimentação da cabeça. Evolução: repetir o exercício com olhos 

fechados; 

C. Sentado na Bola Suíça 

1. Paciente sentado na bola suíça, de frente para o espelho, o terapeuta 

posiciona-se sentado em um banco atrás do paciente: 

a. Realizar “pequenos saltos” sobre a bola. Evolução: realizar os movimentos 

de rotações cervicais para a D e E, flexão e extensão com os olhos abertos; 

 

6° ATENDIMENTO 

A. Deitado 

1. Repetir A1 e A2 completo;  

B. Sentado 

1. Repetir B1c, B1d, B1g, B1h, B1i, B1j; 

C. Sentado na Bola Suíça 

1. Repetir C1; 

D. Posição ortostática 

1. Paciente em pé em frente a um quadro ou parede com uma demarcação 

na altura dos olhos, realizar movimentação cefálica, com fixação do 

olhar no ponto de referência. 

a. Evolução 1 do exercício: o paciente fixa o olhar no ponto de referência e 

realiza ¼ de um giro com o corpo para ambos os lados. 

b. Evolução 2 do exercício: o paciente tenta manter o máximo que conseguir 

o olhar fixo no ponto de referência e realiza ½ giro com o corpo para ambos 

os lados.  

c. Evolução 3 do exercício: o paciente tenta manter o máximo de fixação do 

olhar no ponto de referência e realiza um giro completo de 360° com os 

olhos abertos para ambos os lados; 

2. Posição Ortostática na Escada (Degrau/Step):  

a. Subir e descer o degrau, realizando flexão de quadril e joelho 

alternadamente, associando os movimentos de flexão e extensão de ombro 

segurando um objeto mantendo o olhar fixo no mesmo; 

b. Subir e descer o degrau lateralmente, realizando abdução horizontal dos 

MMSS alternadamente, segurando um objeto mantendo o olhar fixo no 

mesmo; 

3. Posição Ortostática sobre Espuma/ Colchonete/ Baguete: 

a. Marcha dinâmica sobre espuma com os olhos abertos e fechados. 

Evolução: Paciente caminha sobre as espumas ou colchonete olhando para 

os lados D/E com olhos abertos; 

b. Marcha dinâmica sobre “½ baguete”, andar para frente e trás e, depois para 

as laterais, com os olhos abertos e fechados; 



66 
 

 

c. Em pé, jogar bola em círculos, paciente ao centro e terapeuta ao redor, onde 

o terapeuta move-se andando em volta do paciente e o paciente girando no 

lugar para acompanhar o terapeuta com a bola. Evolução: inverter as 

posições: terapeuta ao centro e paciente ao redor; 

 

7° ao 10º ATENDIMENTOS 

A. Deitado 

1. Repetir A1 e A2 completos; 

D. Posição ortostática 

1. Repetir D1, D2, D3 completos; 

4. Posição Ortostática sobre Prancha de Equilíbrio: 

a. Treino de equilíbrio, em pé na prancha, pés paralelos látero-lateral com os 

olhos abertos, arremessando um objeto para cima mantendo o olhar fixo; 

b. Treino de equilíbrio, em pé na prancha, em posição de passo com os olhos 

abertos, arremessar um objeto para cima mantendo o olhar fixo (Alternar o 

membro inferior); 

5. Posição Ortostática na Cama Elástica (Degrau):  

a. Em pé sobre a cama elástica, pés paralelos, o paciente marcha saltitando 

com giros de 360° para ambos os lados, o terapeuta arremessa um objeto 

para o paciente pegar e devolvê-la em movimento corporal, tentando manter 

fixo o olhar no objeto; 

6. Posição Ortostática sobre o Bosu Ball: 

 - Face convexa para cima: 

a. Com um pé fixo no Bosu, o outro no chão, realizar passadas sobre o Bosu 

(Alternar o membro inferior); 

b. Em pé no Bosu, pés paralelos, realizar pequenos saltos; 

- Face plana para cima: 

c. Em pé no Bosu, com os pés paralelos, realizar treino de equilíbrio com os 

olhos abertos e fechados;  

 

Obs.: O protocolo determina que o paciente sofra mudanças constantes de evolução 

com os exercícios para que atinja sua maior autonomia e confiança em sua 

capacidade funcional ao longo das 10 semanas de intervenção. Todos os exercícios 

devem ser realizados sob a orientação de um profissional, totalizando 10 repetições 

para cada movimento, pelo menos uma vez por semana. 

 
 
 
 



67 
 

 

APÊNDICE C 

Estabilometria – avaliação do equilíbrio postural na plataforma de força 

 
Ficha – Estabilometria nº ________ 

 
 
Teste 1: BOA   
 
Tempo: _____________  
Área do COP: ___________ cm2  
Amplitude de deslocamento RMS do 
COP:  
A/P: ________________ cm   
M/L: ________________ cm  
Velocidade média de oscilações do 
COP:  
A/P: ______________ cm/s   
M/L: ______________ cm/s  
Frequência média de oscilações do 
COP:  
A/P: ________________ Hz   
M/L: ________________ Hz    
 
 
 
Teste 2: BOF   
 
Tempo: _____________  
Área do COP: ___________ cm2  
Amplitude de deslocamento RMS do 
COP:  
A/P: ________________ cm   
M/L: ________________ cm  
Velocidade média de oscilações do 
COP:  
A/P: ______________ cm/s   
M/L: ______________ cm/s  
Frequência média de oscilações do 
COP:  
A/P: ________________ Hz   
M/L: ________________ Hz    
 
 
 
 
 
 
 

 
Teste 3: BDT   
 
Tempo: _____________  
Área do COP: ___________ cm2  
Amplitude de deslocamento RMS do 
COP:  
A/P: ________________ cm   
M/L: ________________ cm  
Velocidade média de oscilações do 
COP:  
A/P: ______________ cm/s   
M/L: ______________ cm/s  
Frequência média de oscilações do 
COP:  
A/P: ________________ Hz   
M/L: ________________ Hz    
 
 
 
Teste 4: BRV   
 
Tempo: _____________  
Área do COP: ___________ cm2  
Amplitude de deslocamento RMS do 
COP:  
A/P: ________________ cm   
M/L: ________________ cm  
Velocidade média de oscilações do 
COP:  
A/P: ______________ cm/s   
M/L: ______________ cm/s  
Frequência média de oscilações do 
COP:  
A/P: ________________ Hz   
M/L: ________________ Hz    
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APÊNDICE D 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

“EFICÁCIA DO PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES PARA A 
MOBILIDADE CERVICAL E PROPRIOCEPÇÃO NA REABILITAÇÃO 

VESTIBULAR: ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO” 
 

Prezado (a) Senhor (a): 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “eficácia do protocolo 

de exercícios complementares para a mobilidade cervical e propriocepção na 

reabilitação vestibular: ensaio clínico aleatório”, realizada na Clínica de 

Fisioterapia da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. O objetivo da pesquisa é 

comparar dois protocolos de Reabilitação Vestibular para o tratamento de pacientes 

com queixas vestibulares, o protocolo de Exercícios complementares para a 

mobilidade e propriocepção da coluna cervical, que consiste no agrupamento de 

propostas terapêuticas que incluem a estimulação dos sistemas vestibular (orelha 

interna), proprioceptivo (musculoesquelético) e visual associado às propostas do 

tratamento de terapia manual (técnicas de alongamento e massagem) em região de 

pescoço e cintura escapular (região entre os ombros), em comparação com o 

protocolo convencional e já padronizado de Cawthorne e Cooksey que consiste em 

movimentos dos olhos em diferentes direções, de forma lenta e rápida; movimentos 

da cabeça em diferentes direções, com olhos abertos e fechados, de forma lenta e 

rápida; e exercícios que simulam as atividades de vida diária, como levantar e sentar, 

caminhar de olhos abertos e fechados, subir e descer rampas e escadas, além de 

algumas atividades de jogos com bola.  

A sua participação é muito importante e ela se daria da seguinte forma: 

realização de uma entrevista, a fim de coletar dados referentes aos sintomas 

relacionados à tontura e preenchimento de questionários padronizados para avaliar 

as suas queixas, a sua percepção de qualidade de vida e as alterações das atividades 

de vida diária; avaliação da amplitude de movimento da região do pescoço e coluna 

vertebral; e testes para avaliação do equilíbrio postural estático e dinâmico. Após esta 

avaliação inicial, você será convidado a escolher um envelope dentre vários envelopes 
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lacrados, o qual definirá seu protocolo de tratamento. Os dois protocolos serão 

realizados em um total de 10 atendimentos de fisioterapia individualizados, com 

frequência de uma vez por semana e com duração de uma hora. Ao término dos 

atendimentos, uma reavaliação será realizada, com os mesmos testes da avaliação 

inicial.  

Poderão participar da pesquisa, pessoas que tiverem entre 18 e 69 anos, de 

ambos os sexos, com comprometimento por vestibulopatias periféricas 

diagnosticadas clinicamente por um médico, inclusive a vestibulopatia periférica do 

tipo Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB), apresentando sintomas 

vestibulares como vertigem, tontura, desequilíbrios, náuseas, vômitos, sensações de 

medo em relação a realização de suas atividades de vida diária, entre outros. 

Não farão parte da pesquisa pessoas idosas com 70 anos ou mais, que 

apresentem deficiência visual e/ou auditiva total, disfunções ortopédicas que limitam 

a realização das atividades propostas, lesões do sistema nervoso que acarretam 

prejuízos motores e/ou sensitivos adicionais e os diagnósticos de Doença de Ménière. 

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, 

podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem 

que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas 

com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 

Os benefícios esperados são: melhora dos sintomas relacionados à tontura, do 

equilíbrio postural e do bem estar geral em ambos os protocolos. Além disso, com a 

realização deste estudo teremos informações adicionais importantes para a 

elaboração de um protocolo de tratamento para este problema, desta forma, outras 

pessoas com as mesmas queixas e dificuldades que você apresenta poderão também 

usufruir dos benefícios do tratamento oferecido por este novo protocolo.  

Salientamos que as atividades de seu tratamento são individuais e 

supervisionadas, e que os exercícios propostos para você não oferecem riscos, pois 

servem para estimular o sistema vestibular (orelha interna) a desempenhar suas 

funções de equilíbrio postural no organismo humano, porém, estas estimulações 

podem desencadear crises de vertigem e tonturas ao longo do tratamento em ambos 

os protocolos. Caso isso ocorra, nos responsabilizamos por oferecer o suporte 

necessário para a sua recuperação, como um período de repouso para o seu 

reestabelecimento e controle das crises súbitas e por curto período de duração, por 
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meio dos próprios exercícios de estabilização do olhar, que podem minimizar estes 

sinais e sintomas clínicos. E, para as crises mais duradouras, pode haver a 

necessidade do contato com seus familiares e a solicitação do Serviço de 

Emergências Médicas “SOS Salva Vidas - Londrina” para à sua avaliação na Clínica 

de Fisioterapia ou, até mesmo, seu encaminhamento ao Serviço Hospitalar. Este 

Serviço de Emergências Médicas não lhe trará custos, pois é um tratamento 

conveniado com a UNOPAR.    

Informamos que o(a) senhor(a) não pagará nem será remunerado por sua 

participação em todo o tratamento.  

Caso você tenha dúvidas, ou necessite de maiores esclarecimentos, pode nos 

contatar: Profa. Dra. Viviane de Souza Pinho Costa, Avenida Paris nº 675 – Jardim 

Piza, Londrina-Pr, (43) 3371-7816 ou 3371-9848, e-mail: 

viviane.costa@sercomtel.com.br; ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Norte do Paraná, na Avenida Paris nº 675, ou no telefone 3371-7834.  

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, 

devidamente preenchida, assinada e entregue a você. 

 

     Londrina, ______ de _______________de 20___. 

 
_______________________________________ 

                                                                       Viviane de Souza Pinho Costa               
                                                                       Pesquisador Responsável                                                   

                                                                      RG: 23.897.293-8                         

 

Eu, ______________________________________________________________ 

tendo sido devidamente esclarecido sobre os procedimentos do estudo, concordo 

em participar voluntariamente da pesquisa descrita acima. 

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica): ____________________________ 

      Data: ___________________ 

 
 

 
 
 



71 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 

ANEXO A 

Dizzines Handicap Inventory (DHI) - nº ________ 

 
01. Olhar para cima piora a sua tontura?   
sim (  )  não (  )  às vezes (  )  
02. Você se sente frustrado (a) devido a sua tontura?   
sim (  )  não (  )  às vezes (  )  
03. Você restringe suas viagens de trabalho ou lazer por causa da tontura?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
04. Andar pelo corredor de um supermercado piora a sua tontura?   
sim (  )  não (  ) às vezes (  )  
05. Devido a sua tontura, você tem dificuldade ao deitar-se ou levantar-se da 
cama?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
06. Sua tontura restringe significativamente sua participação em atividades 
sociais tais como: sair para jantar, ir ao cinema, dançar ou ir a festas?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
07. Devido a sua tontura, você tem dificuldade para ler?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )   
08. Sua tontura piora quando você realiza atividades mais difíceis como 
esportes, dançar, trabalhar em atividades domésticas tais como varrer e guardar 
a louça?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
09. Devido a sua tontura, você tem medo de sair de casa sem ter alguém que o 
acompanhe?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
10. Devido a sua tontura, você se sente envergonhado na presença de outras 
pessoas?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
11. Movimentos rápidos da sua cabeça pioram a sua tontura?   
sim (  )  não (  )  às vezes (  )  
12. Devido a sua tontura, você evita lugares altos?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
13. Virar-se na cama piora a sua tontura?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
14. Devido a sua tontura, é difícil para você realizar trabalhos domésticos 
pesados ou cuidar do quintal?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  ) 
15. Por causa da sua tontura, você teme que as pessoas achem que você está 
drogado(a) ou bêbado(a)?   
sim (  ) não (  )  às vezes (  )  
16. Devido a sua tontura é difícil para você sair para caminhar sem ajuda?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
17. Caminhar na calçada piora a sua tontura? 
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
18. Devido a sua tontura, é difícil para você se concentrar?   
sim (  ) não (  )  às vezes (  )  
19. Devido a sua tontura, é difícil para você andar pela casa no escuro?   
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sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
20. Devido a sua tontura, você tem medo de ficar em casa sozinho (a)?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
21. Devido a sua tontura, você se sente incapacitado?   
sim (  ) não (  )  às vezes (  )  
22. Sua tontura prejudica suas relações com membros de sua família ou 
amigos?  
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
23. Devido a sua tontura, você está deprimido?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
24. Sua tontura interfere em seu trabalho ou responsabilidades em casa?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )  
25. Inclinar-se piora a sua tontura?   
sim (  ) não (  ) às vezes (  )    
 
 
 
Pontuação:  

- aspectos físicos (questões 01, 04, 08, 11, 13, 17 e 25).  

- aspectos funcionais (questões 03, 05, 06, 07, 12, 14, 16, 19 e 24).  

- aspectos emocionais (questões 02, 09, 10, 15, 18, 20, 21, 22 e 23).   

 

- para cada resposta “sim” = 04 pontos   

- para cada resposta “às vezes” = 02 pontos   

- para cada resposta “não” = 00 pontos   

 

A pontuação final é a soma dos pontos obtidos em todos os aspectos. 
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ANEXO B 

Vestibular Disorders Activities of Daily Living Scale (VADL-Brasil) 

 
INSTRUÇÕES 

Essa escala avalia o impacto da tontura e do desequilíbrio corporal na sua independência para a realização das atividades 
de vida diária. Se o seu desempenho nas atividades de vida diária varia devido à tontura e/ou ao desequilíbrio corporal, por 
favor, indique o maior grau de dificuldade. Para cada atividade indique a opção que melhor representa seu desempenho. 
Se você nunca fez uma determinada atividade, por favor, marque a opção "Não Aplicável". A pontuação do grau de 
independência é explicada no final da página. 

 PONTUAÇÃO DO GRAU DE INDEPENDÊNCIA 
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ATIVIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

F-1 Sentar-se a partir da posição deitada            

F-2 Levantar-se a partir da posição sentada 
(ex. cama ou cadeira) 

           

F-3 Vestir a parte superior do corpo (ex. 
camisa, camiseta, blusa) 

           

F-4 Vestir a parte inferior do corpo (ex. calça, 
saia, roupa íntima) 

           

F-5 Colocar meias            

F-6 Calçar sapatos            

F-7 Entrar ou sair do chuveiro ou banheira            

F-8 Tomar banho no chuveiro ou banheira            

F-9 Alcançar objetos em lugares altos (ex. 
armário ou prateleira)  

           

F-10 Alcançar objetos em lugares baixos (ex. 
chão ou prateleira) 

           

F-11 Preparar uma refeição            

F-12 Atividade íntima (ex. relação sexual)            

L-13 Andar em superfície plana            

L-14 Andar em superfície irregular            

L-15 Subir degraus            

L-16 Descer degraus            

L-17 Andar em lugares estreitos (ex. 
corredores de lojas ou supermercado) 

           

L-18 Andar em ambientes abertos            

L-19 Andar entre muitas pessoas            

L-20 Usar elevador            

L-21 Usar escada rolante            

I-22 Dirigir carro            

I-23 Carregar objetos enquanto anda (ex. 
pacote ou sacola) 

           

I-24 Tarefas domésticas leves (ex. tirar o pó e 
guardar objetos) 

           

I-25 Tarefas domésticas pesadas (ex. usar o 
aspirador, deslocar móveis) 

           

I-26 Recreação física  (ex. esportes, 
jardinagem, dança) 
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I-27  Ocupação (ex. emprego, cuidar das 
crianças ou da casa, estudante) 

           

I-28 Ir de um lugar para outro na comunidade 
(de carro ou de ônibus). 

           

 
 

1. Eu não tenho dificuldade, meu desempenho não modificou após o aparecimento da tontura e do desequilíbrio 

corporal. 

2. Eu sinto desconforto para realizar a atividade, mas não percebo diferença na qualidade do meu desempenho. 

3. Eu percebo uma redução na minha habilidade, mas não mudei a maneira como desempenho a atividade. 

4. Eu mudei a maneira de realizar a atividade (ex. lentamente, com mais cuidado, sem agachar, ou inclinar o corpo). 

5. Eu prefiro usar um objeto qualquer do ambiente para facilitar a realização da atividade (ex. corrimão ou barras), 

mas eu não sou dependente deles ou de outros equipamentos. 

6. Eu preciso usar um objeto qualquer do ambiente para auxílio, mas não preciso de equipamento adaptado para a 

atividade. 

7. Eu preciso usar equipamento adaptado, criado para determinada atividade (ex. barras de apoio, bengala, andador, 

ônibus com plataforma móvel, almofada especial). 

8. Eu preciso de assistência física de outra pessoa. Para uma atividade que envolve duas pessoas (F12 e I-26), eu 

preciso de um auxilio físico extra. 

9. Eu sou dependente de outra pessoa para realizar a atividade. 

10. Eu parei de realizar a atividade devido à tontura ou ao desequilíbrio corporal. 

NA. Eu não tenho o costume de realizar essa tarefa ou prefiro não responder essa questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicação da pontuação do grau de independência 

Essa escala nos ajudará a identificar o impacto da tontura e do desequilíbrio corporal na sua independência ao 
desempenhar cada atividade. Por favor, escolha a resposta que indica com precisão a sua execução atual em cada 
atividade comparada ao seu desempenho anterior à disfunção vestibular. 
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ANEXO C 

 

Escala Visual Analógica (EVA) de Tontura 

 

Escala Visual Analógica (EVA) de Tontura – nº _________   

 
Avaliação inicial – 1º atendimento: ______/______/__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação - 6º atendimento: ______/______/__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação final – 10º atendimento: ______/______/__________ 
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ANEXO D 

Parecer de Aprovação do Comitê de Ética da Unopar 
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ANEXO E 

Instruções para os autores: Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT) 

 

 

ISSN 1413-3555 versão 
impressa  

ISSN 1809-9246 versão online 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Escopo e política 

 Forma e apresentação do manuscrito 

 Submissão eletrônica 

 Processo de revisão 

 Áreas do conhecimento 

Escopo e política 

O Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT) publica artigos originais de pesquisa, 
revisões e comunicações breves, cujo objeto básico de estudo refere-se ao campo de 
atuação profissional da Fisioterapia e Reabilitação, veiculando estudos clínicos, 
básicos ou aplicados sobre avaliação, prevenção e tratamento das disfunções de 
movimento. 

O conselho editorial do BJPT compromete-se a publicar investigação científica de 
excelência, de diferentes áreas do conhecimento. 

O BJPT segue os princípios da ética na publicação contidos no código de conduta do 
Committee on Publication Ethics (COPE). 

O BJPT publica os seguintes tipos de estudo, cujos conteúdos devem manter 
vinculação direta com o escopo e com as áreas descritas pela revista: 

a) Estudos experimentais: estudos que investigam efeito(s) de uma ou mais 
intervenções em desfechos diretamente vinculados ao escopo e às áreas do BJPT. 

A Organização Mundial de Saúde define ensaio clínico como "qualquer estudo que 
aloca prospectivamente participante ou grupos de seres humanos em uma ou mais 
intervenções relacionadas à saúde para avaliar efeito(s) em desfecho(s) em saúde". 
Ensaios clínicos incluem estudos experimentais de caso único, séries de casos, 
ensaios controlados não aleatorizados e ensaios controlados aleatorizados. Estudos 
do tipo ensaio controlado aleatorizado (ECA) devem seguir as recomendações de 
formatação do CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), que estão 
disponíveis em http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/. 

O CONSORT checklist e Statement Flow Diagram, disponíveis 
em http://www.consortstatement.org/downloads/translationsdeverão ser preenchidos 
e submetidos juntamente com o manuscrito. 

Os ensaios clínicos deverão informar registro que satisfaça o Comitê Internacional de 
Editores de Revistas Médicas, ex.http://clinicaltrials.gov/ e/ou http://anzctr.org.au/. A 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-3555&lng=pt&nrm=iso
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lista completa de todos os registros de ensaios clínicos pode ser encontrada no 
seguinte endereço: http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html 

b) Estudos observacionais: estudos que investigam relação(ões) entre variáveis de 
interesse relacionadas ao escopo e às áreas do BJPT, sem manipulação direta (ex: 
intervenção). Estudos observacionais incluem estudos transversais, de coorte e caso-
controle. 

c) Estudos qualitativos: estudos cujo foco refere-se à compreensão das necessidades, 
motivações e comportamentos humanos. O objeto de um estudo qualitativo é pautado 
pela análise aprofundada de uma unidade ou temática, o que inclui opiniões, atitudes, 
motivações e padrões de comportamento sem quantificação. Estudos qualitativos 
incluem pesquisa documental e estudo etnográfico. 

d) Estudos de revisão de sistemática: estudos que realizam análise e/ou síntese da 
literatura de tema relacionado ao escopo e às áreas do BJPT. Manuscritos de revisão 
sistemática que incluem metanálise terão prioridade em relação aos demais estudos 
de revisão sistemática. Aqueles manuscritos que apresentam quantidade insuficiente 
de artigos e/ou artigos de baixa qualidade selecionados na seção de método e que 
não apresentam conclusão assertiva e válida sobre o tema não serão considerados 
para a análise de revisão por pares. Os autores deverão utilizar o guideline PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para a 
formatação de Artigos de Revisão Sistemática. Esse guideline está disponível 
em: http://prisma-statement.org/statement.htm e deverá ser preenchido e submetido 
juntamente com o manuscrito. Sugere-se que potenciais autores consultem o artigo 
Mancini MC, Cardoso JR, Sampaio RF, Costa LCM, Cabral CMN, Costa LOP. Tutorial 
for writing systematic reviews for the Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT). 
Braz J Phys Ther. 2014 Nov-Dec; 18(6):471-480. http://dx.doi.org/10.1590/bjpt-
rbf.2014.0077. 

e) Estudos de tradução e adaptação transcultural de questionários ou roteiros de 
avaliação: estudos direcionados a traduzir e adaptar para línguas e culturas distintas 
a versão original de instrumentos de avaliação existentes. Os autores deverão utilizar 
o check-list (Anexo) para a formatação desse tipo de artigo, seguindo também as 
demais recomendações das normas do BJPT. Respostas ao check-list deverão ser 
submetidas juntamente com o manuscrito. É igualmente necessário que os autores 
incluam uma autorização dos autores do instrumento original, objeto da tradução e/ou 
adaptação transcultural na submissão. 

f) Estudos metodológicos: estudos centrados no desenvolvimento e/ou avaliação das 
propriedades e características clinimétricas de instrumentos de avaliação. Aos 
autores, sugere-se utilizar os Guidelines for Reporting Reliability and Agreement 
Studies (GRRAS) para a formatação de artigos metodológicos, seguindo também as 
demais recomendações das normas do BJPT.  
OBS: Estudos que relatam resultados eletromiográficos devem seguir também o 
Standards for Reporting EMG Data, recomendados pela ISEK - International Society 
of Electrophysiology and Kinesiology (http://www.isek-
online.org/standards_emg.html).  

Aspectos éticos e legais 
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A submissão do manuscrito ao BJPT implica que o trabalho não tenha sido submetido 
simultaneamente a outro periódico. Os artigos publicados no BJPT são de acesso 
aberto e distribuídos sob os termos do Creative Commons Attribution Non-Commercial 
License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pt_BR), que permite livre 
uso não comercial, distribuição e reprodução em qualquer meio, desde que a obra 
original esteja devidamente mantida. A reprodução de parte(s) de um manuscrito, 
mesmo que parcial, incluindo tradução para outro idioma, necessitará de autorização 
prévia do editor. 

Os autores devem citar os créditos correspondentes. Ideias, dados ou frases de outros 
autores, sem as devidas citações e que sugiram indícios de plágio, estarão sujeitas 
às sanções conforme código de conduta do COPE. 

Quando parte do material tiver sido apresentada em uma comunicação preliminar, em 
simpósio, congresso etc., deve ser citada a referência da apresentação como nota de 
rodapé na página de título. 

O uso de iniciais, nomes ou números de registros hospitalares dos pacientes devem 
ser evitados. Um paciente não poderá ser identificado por fotografias, exceto com 
consentimento expresso, por escrito, acompanhando o trabalho original no momento 
da submissão. 

Estudos realizados em humanos devem estar de acordo com os padrões éticos 
estabelecidos pelo Comittee on Publication Ethics (COPE) e aprovados por um Comitê 
de Ética Institucional. Para os experimentos em animais, devem-se considerar as 
diretrizes internacionais (por exemplo, a do Committee for Research and Ethical 
Issues of the International Association for the Study of Pain, publicada em PAIN, 
16:109-110, 1983). 

Reserva-se ao BJPT o direito de não publicar trabalhos que não obedeçam às normas 
legais e éticas estabelecidas para pesquisas em seres humanos e experimentos em 
animais. 

Critérios de autoria 

O BJPT recebe, para submissão, manuscritos com até seis (6) autores. A política de 
autoria do BJPT pauta-se nas diretrizes para a autoria do Comitê Internacional de 
Editores de Revistas Médicas, exigidas para Manuscritos Submetidos a Periódicos 
Biomédicos (www.icmje.org), as quais afirmam que "a autoria deve ser baseada em 
1) contribuições substanciais para a concepção e desenho ou aquisição de dados ou 
análise e interpretação dos dados; 2) redação do artigo ou revisão crítica do conteúdo 
intelectual e 3) aprovação final da versão a ser publicada." As condições 1, 2 e 3 
deverão ser contempladas simultaneamente. Aquisição de financiamento, coleta de 
dados e/ou análise de dados ou supervisão geral do grupo de pesquisa, por si sós, 
não justificam autoria e deverão ser reconhecidas nos agradecimentos. 

Os editores poderão analisar, em caso de excepcionalidade, solicitação para 
submissão de manuscrito que exceda seis (6) autores. Os critérios para a análise 
incluem o tipo de estudo, potencial para citação, qualidade e complexidade 
metodológica, entre outros. Nesses casos excepcionais, a contribuição de cada autor 
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deve ser explicitada ao final do texto, após os agradecimentos e logo antes das 
referências, conforme orientações do "International Committee of Medical Journal 
Editors" e das "Diretrizes" para integridade na atividade científica, amplamente 
divulgadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) (http://www.cnpq.br/web/guest/diretrizes). 

Os conceitos contidos nos manuscritos são de responsabilidade exclusiva dos 
autores. Todo material publicado torna-se propriedade do BJPT, que passa a reservar 
os direitos autorais.Portanto, nenhum material publicado no BJPT poderá ser 
reproduzido sem a permissão, por escrito, dos editores. Todos os autores de artigos 
submetidos deverão assinar um termo de transferência de direitos autorais, que 
entrará em vigor a partir da data de aceite do trabalho. 

  

Forma e apresentação do manuscrito 

 

Manuscritos originais 

O BJPT considera a submissão de manuscritos originais com até 3.500 palavras 
(excluindo-se página de título, resumo, referências, tabelas, figuras e legendas). 
Informações contidas em anexo(s) serão computadas no número de palavras 
permitidas. 

O manuscrito deve ser escrito preferencialmente em inglês. Quando a qualidade da 
redação em inglês comprometer a análise e a avaliação do conteúdo do manuscrito, 
os autores serão informados. 

Recomenda-se que os manuscritos submetidos/traduzidos para o inglês venham 
acompanhados de certificação de revisão por serviço profissional de editing and 
proofreading. Tal certificação deverá ser anexada à submissão. Sugerem-se os 
seguintes serviços abaixo, não excluindo outros: 

 American Journal Experts (http://www.journalexperts.com); 
 Scribendi (www.scribendi.com); 
 Nature Publishing Groups Language Editing 

(https://languageediting.nature.com/login). 

Antes do corpo do texto do manuscrito (i.e., antes da introdução), deve-se incluir 
uma página de título e identificação, palavras-chave, o abstract/resumo e citar os 
pontos-chave do estudo. No final do manuscrito, devem-se inserir as referências, 
tabelas, figuras e anexos (se houver). 

Título e identificação 

O título do manuscrito não deve ultrapassar 25 palavras e deve apresentar o máximo 
de informações sobre o trabalho. Preferencialmente, os termos utilizados no título 
não devem constar da lista de palavras-chave. 

 



84 
 

 

A página de identificação do manuscrito deve conter os seguintes dados: Título 
completo e título resumido: com até 45 caracteres, para fins de legenda nas páginas 
impressas; 

Autores: nome e sobrenome de cada autor em letras maiúsculas, sem titulação, 
seguidos por número sobrescrito (expoente), identificando a afiliação 
institucional/vínculo (unidade/instituição/cidade/ estado/ país). Para mais de um 
autor, separar por vírgula; 

Autor de correspondência: indicar o nome, endereço completo, e-mail e telefone do 
autor de correspondência, o qual está autorizado a aprovar as revisões editoriais e 
complementar demais informações necessárias ao processo; 

Palavras-chave: termos de indexação ou palavras-chave (máximo seis) em 
português e em inglês 

Abstract/Resumo 

Uma exposição concisa, que não exceda 250 palavras em um único parágrafo, em 
português (resumo) e em inglês (abstract), deve ser escrita e colocada logo após a 
página de título. Referências, notas de rodapé e abreviações não definidas não 
devem ser usadas no resumo/abstract. O resumo e o abstract devem ser 
apresentados em formato estruturado. 

Pontos-chave (Bullet points) 

Em uma folha separada, o manuscrito deve identificar de três a cinco frases que 
capturem a essência do tema investigado e as principais conclusões do artigo. Cada 
ponto-chave deve ser redigido de forma resumida e deve informar as principais 
contribuições do estudo para a literatura atual, bem como as suas implicações 
clínicas (i.e., como os resultados podem impactar a prática clínica ou investigação 
científica na área de Fisioterapia e Reabilitação). Esses pontos deverão ser 
apresentados em uma caixa de texto (i.e., box) no início do artigo, após o abstract. 
Cada um dos pontos-chave deve ter, no máximo, 80 caracteres, incluindo espaços, 
por itens. 

Introdução 

Deve-se informar sobre o objeto investigado devidamente problematizado, explicitar 
as relações com outros estudos da área e apresentar justificativa que sustente a 
necessidade do desenvolvimento do estudo, além de especificar o(s) objetivo(s) do 
estudo e hipótese(s), caso se aplique.  

Método 

Consiste em descrever o desenho metodológico do estudo e apresentar uma 
descrição clara e detalhada dos participantes do estudo, dos procedimentos de 
coleta, transformação/redução e análise dos dados de forma a possibilitar 
reprodutibilidade do estudo. Para ensaios clínicos, o processo de seleção e alocação 
dos participantes do estudo deverá estar organizado em fluxograma, contendo o 
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número de participantes em cada etapa, bem como as características principais (ver 
modelo do fluxograma CONSORT). 

Quando pertinente ao tipo de estudo, deve-se apresentar o cálculo amostral utilizado 
para investigação do(s) efeito(s). Todas as informações necessárias para a 
justificativa do tamanho amostral utilizado no estudo devem constar do texto de 
forma clara. 

Devem ser descritas as variáveis dependentes e independentes; deve-se informar 
se os pressupostos paramétricos foram atendidos; especificar o programa 
computacional usado na análise dos dados e o nível de significância adotado no 
estudo e especificar os testes estatísticos aplicados e sua finalidade. 

Resultados 

Devem ser apresentados de forma breve e concisa. Resultados pertinentes devem 
ser reportados utilizando texto e/ou tabelas e/ou figuras. Não se devem duplicar os 
dados constantes em tabelas e figuras no texto do manuscrito. 

Os resultados devem ser apresentados por meio de medidas de tendência e 
variabilidade (por ex: média (DP), evitar média±DP) em gráficos ou tabelas 
autoexplicativas; apresentar medidas da magnitude (por ex: tamanho do efeito) e/ou 
precisão das estimativas (por ex: intervalos de confiança); relatar o poder de testes 
estatísticos não significantes. 

Discussão 

O objetivo da discussão é interpretar os resultados e relacioná-los aos 
conhecimentos já existentes e disponíveis na literatura, principalmente àqueles que 
foram indicados na introdução. Novas descobertas devem ser enfatizadas com a 
devida cautela. Os dados apresentados no método e/ou nos resultados não devem 
ser repetidos. Limitações do estudo, implicações e aplicação clínica para as áreas 
de Fisioterapia e Reabilitação deverão ser explicitadas. 

Referências 

O número recomendado é de 30 referências, exceto para estudos de revisão da 
literatura. Deve-se evitar que sejam utilizadas referências que não sejam acessíveis 
internacionalmente, como teses e monografias, resultados e trabalhos não 
publicados e comunicação pessoal. As referências devem ser organizadas em 
sequência numérica de acordo com a ordem em que forem mencionadas pela 
primeira vez no texto, seguindo os Requisitos Uniformizados para Manuscritos 
Submetidos a Jornais Biomédicos, elaborados pelo Comitê Internacional de Editores 
de Revistas Médicas – ICMJE. 

Os títulos de periódicos devem ser escritos de forma abreviada, de acordo com a 
List of Journals do Index Medicus. As citações das referências devem ser 
mencionadas no texto em números sobrescritos (expoente), sem datas. A exatidão 
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das informações das referências constantes no manuscrito e sua correta citação no 
texto são de responsabilidade do(s) autor(es). 

Exemplos: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 

Tabelas, Figuras e Anexos. 

As tabelas e figuras são limitadas a cinco (5) no total. Os anexos serão computados 
no número de palavras permitidas no manuscrito. Em caso de tabelas, figuras e 
anexos já publicados, os autores deverão apresentar documento de permissão 
assinado pelo autor ou editores no momento da 
submissão. 

Para artigos submetidos em língua portuguesa, a(s) versão(ões) em inglês da(s) 
tabela(s), figura(s) e anexo(s) e suas respectivas legendas deverão ser anexadas no 
sistema como documento suplementar. 

-Tabelas: devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito 
longas (máximo permitido: uma página, tamanho A4, em espaçamento duplo), 
devem ser numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos e apresentadas 
no final do texto. Não se recomendam tabelas pequenas que possam ser descritas 
no texto. Alguns resultados simples são mais bem apresentados em uma frase e não 
em uma tabela. 

-Figuras: devem ser citadas e numeradas, consecutivamente, em algarismos 
arábicos na ordem em que aparecem no texto. Informações constantes nas figuras 
não devem repetir dados descritos em tabela(s) ou no texto do manuscrito. O título 
e a(s) legenda(s) devem tornar as tabelas e figuras compreensíveis, sem 
necessidade de consulta ao texto. Todas as legendas devem ser digitadas em 
espaço duplo, e todos os símbolos e abreviações devem ser explicados. Letras em 
caixa-alta (A, B, C etc.) devem ser usadas para identificar as partes individuais de 
figuras múltiplas. 

Se possível, todos os símbolos devem aparecer nas legendas; entretanto símbolos 
para identificação de curvas em um gráfico podem ser incluídos no corpo de uma 
figura, desde que não dificulte a análise dos dados. As figuras coloridas serão 
publicadas apenas na versão on-line. Em relação à arte final, todas as figuras devem 
estar em alta resolução ou em sua versão original. Figuras de baixa qualidade não 
serão aceitas e podem resultar em atrasos no processo de revisão e publicação. 

-Agradecimentos: devem incluir declarações de contribuições importantes, 
especificando sua natureza. Os autores são responsáveis pela obtenção da 
autorização das pessoas/instituições nomeadas nos agradecimentos. 

Comunicações breves ou short comunication  

O BJPT publicará um short communication por número (até seis por ano), e a sua 
formatação é semelhante à do artigo original, com 1200 palavras, até duas figuras, 
uma tabela e dez referências bibliográficas. 
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 Submissão eletrônica 

 

A submissão dos manuscritos, os quais devem ser preferencialmente em inglês, 
deverá ser efetuada por via eletrônica no sitehttp://www.scielo.br/rbfis. Os 
manuscritos redigidos em português serão analisados e, se foram selecionados para 
publicação, a tradução para o inglês da versão corrigida será de responsabilidade 
dos autores. 

A versão traduzida deverá ser enviada no prazo máximo de dez dias com certificação 
e será submetida ao Editor Internacional e revisor sob responsabilidade do BJPT. 
Os trabalhos aprovados serão publicados apenas na língua inglesa a partir do 
volume 19.1(2015). 

É de responsabilidade dos autores a eliminação de todas as informações (exceto na 
página do título e identificação) que possam identificar a origem ou autoria do artigo. 

Ao submeter um manuscrito para publicação, os autores devem inserir como 
documento suplementar no sistema, além dos arquivos requeridos nas instruções 
acima, a Carta de encaminhamento do material, a Declaração de responsabilidade 
de conflitos de interesse e a Declaração de transferência de direitos autorais 
assinadas por todos os autores. 

 

  

Processo de revisão 

 

Os manuscritos submetidos que atenderem às normas estabelecidas e que se 
apresentarem em conformidade com a política editorial do BJPT serão 
encaminhados para os editores de área, que farão a avaliação inicial do manuscrito 
e enviarão ao editor chefe a recomendação ou não de encaminhamento para revisão 
por pares. Os critérios utilizados para análise inicial do editor de área incluem: 
originalidade, pertinência, relevância clínica e métodos. Os manuscritos que não 
apresentarem mérito ou não se enquadrarem na política editorial serão rejeitados na 
fase de pré-análise, mesmo quando o texto e a qualidade metodológica estiverem 
adequados. Dessa forma, o manuscrito poderá ser rejeitado com base apenas na 
recomendação do editor de área, sem necessidade de novas avaliações, não 
cabendo, nesses casos, recurso ou reconsideração. Os manuscritos selecionados 
na préanálise serão submetidos à avaliação de especialistas, que trabalharão de 
forma independente. Os avaliadores permanecerão anônimos aos autores, assim 
como os autores não serão identificados pelos avaliadores. Os editores coordenarão 
as informações entre os autores e avaliadores, cabendo-lhes a decisão final sobre 
quais artigos serão publicados com base nas recomendações feitas pelos 
avaliadores e editores de área. Quando aceitos para publicação, os artigos estarão 
sujeitos a pequenas correções ou modificações que não alterem o estilo do autor. 
Quando recusados, os artigos serão acompanhados de justificativa do editor. Após 
publicação do artigo ou processo de revisão encerrado, os arquivos e documentação 
referentes ao processo de revisão serão eliminados. 

 

 Áreas do conhecimento 
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1.Fisiologia, Cinesiologia e Biomecânica; 2. Cinesioterapia/recursos terapêuticos; 3. 
Desenvolvimento, aprendizagem, controle e comportamento motor; 4. Ensino, Ética, 
Deontologia e História da Fisioterapia; 5. Avaliação, prevenção e tratamento das 
disfunções cardiovasculares e respiratórias; 6. Avaliação, prevenção e tratamento 
das disfunções do envelhecimento; 7. Avaliação, prevenção e tratamento das 
disfunções musculoesqueléticas; 8. Avaliação, prevenção e tratamento das 
disfunções neurológicas; 9. Avaliação, prevenção e tratamento nas condições da 
saúde da mulher; 10. Ergonomia/Saúde no trabalho. 

 

[Home] [Sobre esta revista] [Corpo editorial] [Assinaturas] 

 

 Todo o conteúdo do periódico, exceto onde está identificado, está 
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