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Resumen
Introducción. El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) corresponde a trastornos que
ocurren en el oído interno, que resultan en una sensación transitoria de rotación, acompañada
o no de nistagmo. Objetivo. Analizar cómo las implicaciones de los cambios de equilibrio
influyen en el riesgo de caídas en personas mayores con vértigo posicional paroxístico benigno.
Método. Se trata de una revisión integradora de la literatura. Los datos se refieren al período
de 2011 a 2021 y fueron recolectados en las bases de datos científicas PubMed, Scielo, BVS y
Cochrane. Se incluyeron estudios en inglés, español y portugués. Resultados. La búsqueda
resultó en 339 artículos, de los cuales 206 fueron excluidos por duplicación. Después de la
lectura completa, se incluyeron seis artículos para componer la revisión. Conclusión. Es
posible afirmar que el aumento de la dependencia visual, el desequilibrio corporal y el riesgo
de caídas se encuentran en pacientes con VPPB e implican una disminución en la calidad de
vida de los pacientes ancianos.
Palavras clave. Vértigo Posicional Paroxístico Benigno; Anciano; Accidentes por Caídas;
Equilibrio Postural.
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INTRODUÇÃO
A vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) corresponde a distúrbios que ocorrem na orelha interna, sendo
uma condição otoneurológica frequentemente encontrada na
população adulta1,2. O desencadeamento de suas manifestações clínicas ocorre por meio de movimentos da cabeça
relacionados à gravidade, cujo resultado é uma sensação
giratória transitória acompanhada de nistagmo. A sensação
vertiginosa provocada pela VPPB pode persistir, causando
desde sintomas leves a manifestações incapacitantes que se
estendem por anos2,3.
Sua fisiopatologia é caracterizada pelo desprendimento
dos cristais de carbonato de cálcio (também conhecidos como
otólitos, otocônias ou estatocônias). Estes, em condições
normais, estão presos a uma estrutura denominada mem-
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brana otolítica, presente na mácula dos órgãos vestibulares:
utrículo e sáculo4. Neste sentido, a VPPB pode apresentar-se
de duas formas: na condição de ductolitíase (ou canalitíase),
quando as otocônias flutuam livremente na endolinfa, líquido
que circula nos canais semicirculares; ou na cupulolitíase,
quando os cristais se aderem à cúpula5. O desprendimento de otocônias pode ocorrer, na maior parte dos casos, de
forma idiopática, ou secundariamente devido a causas como
doença de Ménière, traumas e neurite vestibular6,7.
A maior prevalência da VPPB ocorre em pessoas do sexo
feminino, numa proporção de 2:18. O processo de degradação
que afeta os órgãos otolíticos é evidente em idosos, tornando
a ocorrência de tal vestibulopatia mais frequente nestes pacientes, especialmente na quinta e sexta década de vida8,9.
Em idosos com VPPB e outras vestibulopatias, condições como
alterações do controle postural estático e dinâmico e a coexistência de comorbidades configuram distúrbios de equilíbrio e
refletem diminuição funcional, podendo resultar em medo de
cair e aumento no risco de quedas10-12. As consequências de
quedas em idosos incluem lesões, hospitalizações, decréscimo funcional, institucionalização e até mesmo a morte13.
O alcance do equilíbrio é obtido e mantido através da
integração das informações visuais e proprioceptivas, além
da associação de trabalho do sistema vestibular, córtex cerebral e cerebelo. Nos idosos, todos os sistemas relacionados
ao equilíbrio pioram progressivamente7. Tal fato, associado
a patologias como a VPPB, aumentam significativamente o
risco de quedas.
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O sistema nervoso, por apresentar mecanismos de plasticidade neuronal, é positivamente impactado pela terapia de
reabilitação vestibular de equilíbrio, uma alternativa não farmacológica para tratamento de pacientes que cursam com vestibulopatias. Os objetivos desta terapêutica podem ser resumidos
em diminuir a hipersensibilidade da cabeça em relação aos movimentos, levando consequentemente à diminuição do risco de
quedas por sequentes melhoras da condição de equilíbrio14,15.
Mesmo representando a causa mais comum de vertigem,
a VPPB, muitas vezes negligenciada, pode ser confundida com
outras patologias e até mesmo com as alterações fisiológicas
do envelhecimento. A VPPB contribui para diminuição da qualidade de vida e agravamento da condição de equilíbrio, já precária em muitos idosos, caso não tratada corretamente. Portanto, é imprescindível a construção e publicação de estudos
que visem investigar o resultado das consequências da VPPB
na população idosa. Assim, este estudo visa analisar como as
implicações das alterações de equilíbrio influenciam no risco de
quedas em idosos com vertigem posicional paroxística benigna.
MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. O objetivo de tal método de pesquisa é a identificação, análise e
síntese dos resultados obtidos a partir da reunião de diversas
metodologias16. O estudo em questão foi fundamentado nos
seis passos clássicos de uma revisão. Dessa forma, as fases
para desenvolvimento da pesquisa foram: elaboração da pergunta norteadora; busca ou amostragem na literatura; cole-
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ta de dados; análise crítica dos estudos incluídos; discussão
dos resultados e apresentação da revisão integrativa16.
A elaboração da questão norteadora se deu por meio da
estratégia do acrônimo PICO, que corresponde a Paciente,
Intervenção, Comparação e Outcome, ou Desfecho17. Assim,
a população consiste em idosos com vertigem posicional paroxística benigna; a intervenção, avaliativa ou de tratamento; a comparação, que pode ou não ocorrer com idosos saudáveis; e o seu desfecho, relacionado à vertigem posicional
paroxística benigna e quedas em idosos. No presente estudo, a pergunta de investigação foi: como as implicações das
alterações de equilíbrio influenciam no risco de quedas em
idosos com vertigem posicional paroxística benigna?
O levantamento foi realizado nas bases de dados cientificas Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic
Library Online (SciELO) e Cochrane Library, sendo a amostra
composta por estudos epidemiológicos observacionais e experimentais. Como descritores, foram selecionados: vertigem
posicional paroxística benigna, idoso, acidentes por quedas e
equilíbrio postural, além de Benign Paroxysmal Positional Vertigo, Aged, Accidental Falls e Postural Balance, validados, respectivamente, pelos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS)
e Medical Subject Headings (MeSH). O cruzamento ocorreu de
formas diferentes utilizando o operador Booleano AND.
A coleta de dados ocorreu em agosto de 2021 e incluiu
estudos publicados nos últimos 10 anos nos idiomas inglês,
português e espanhol. Após leitura na integra, os estudos
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selecionados foram fichados e apresentados no quadro, contendo a caracterização do nível de evidência. Os resultados
foram tabulados a partir do software Microsoft Excel 2019.
RESULTADOS
Por meio do cruzamento de descritores já mencionados e aplicação dos critérios de inclusão, foram identificados
um total de 339 artigos. A leitura na integra resultou numa
amostra final de seis artigos selecionados para composição
da presente revisão integrativa (Figura 1).
Figura 1. Esquematização da estratégia de busca.

Conforme
o quadro 1, os dados extraídos foram orgaFigura 1. Esquematização da estratégia de busca.
nizados segundo informações de autor, ano, país, objetivo,
amostra, método, resultados e nível de evidência científica
proposto em sete níveis18.
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Demonstrar objetivamente as
diferenças no desempenho do
equilíbrio em pacientes com
VPPB em comparação com
indivíduos saudáveis antes e
após as manobras de liberação
da VPPB.

Investigar a prevalência de
tontura e ou desequilíbrio e
VPPB em uma população de 75
anos, por meio de questionário
e testes clínicos, e comparar
idosos com e sem VPPB.

Avaliar o equilíbrio corporal à
posturografia
do
Balance
Rehabilitation Unit (BRU TM)
em pacientes com vertigem
posicional paroxística benigna

Avaliar o efeito do tratamento
da VPPB nas quedas em uma
população idosa.

Adelsberger et
al., 2015
(Suíça)24
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Kollén et al.,
2012
(Suécia)21

Monteiro et
al., 2012
(Brasil)20

Jumani et al.,
2017 (Reino
Unido)23
Pacientes 40 pacientes (27
mulheres e 13 homens),
entre 65-95 anos.

90 pacientes, sendo 45
controles (9 homens e 36
mulheres) e 45 pacientes
com VPPB (12 homens e 33
mulheres). Idade média de
45,62 anos para controles
e
49,13
para
experimentais.

571
pacientes
(332
mulheres e 239 homens).

16 pacientes, 8 homens e 8
mulheres
sendo
7
saudáveis. A idade média
variou entre 60,57 anos
para pacientes com VPPB e
33,5 anos para pacientes
saudáveis.

40 pacientes (23 controles,
17 com VPPB), sendo 8
homens e 32 mulheres.
Idade média 52 anos de
controles
e
64
para
pacientes com VPPB.

30 pacientes com VPPB,
sendo 28 mulheres, entre
60-91 anos.

Avaliar
as
características
clínicas
e
funcionais
do
equilíbrio corporal em idosos
com VPPB antes e após a
aplicação da manobra de Epley
modificada.

Explorar a interação entre a
dependência visual e o
controle do equilíbrio.

Amostra

Objetivo

Nair et al.,
2018
(Itália)22

Autor/Ano
(País)
Vaz et al.,
2013 (Brasil)19

Estudo caso-controle. Os pacientes
foram experimentais submetidos a
avaliação para caracterização da VPPB,
enquanto
os
saudáveis
foram
submetidos apenas a anamnese.
Ambos os grupos foram submetidos à
avaliação da função de equilíbrio por
meio da posturografia do Balance
Rehabilitation Unit (BRU ™).
Estudo de Coorte. Os pacientes foram
avaliados e tratados com manobras de
reposicionamento, a fim de revisar a
frequência de quedas antes e durante
o acompanhamento

Estudo de Coorte. Uma semana após o
diagnóstico através do exame de DixHallpike, os testes Time Up and Go
(TUGT), Clinical test of Sensory
Interaction and Balance (CTSIB) e o
teste de membros inferiores (MMII)
foram realizados antes e após a
manobra.
Estudo transversal. Comparação dos
resultados a partir da aplicação do
Teste Clínico de Interação Sensorial e
equilíbrio
(CTSIB)
em
espuma
compatível com os pés juntos, o Teste
de haste e estrutura (RTF) e um teste
de rotação mental (MRT).
Ensaio clinico não randomizado. Os
pacientes foram solicitados a realizar
um conjunto de quatro testes: duas
variações de Romberg (R1 e R2),
caminhada com olhos fechados (T1) e
caminhada de 50metros em linha reta
(W) antes e após manobra de
liberação.
Estudo transversal. Os pacientes
responderam a um questionário sobre
tontura e foram submetidas a testes de
decúbito lateral, equilíbrio estático e
caminhada dinâmica.

Método

O
número
total
de
quedas
reduziu
significantemente após o procedimento, de 128
para 46 quedas (redução de 64%).

Ambos os testes de Romberg indicaram
equilíbrio inferior em pacientes com VPPB,
especialmente em testes pós-tratamento,
enquanto a postura parecia inalterada. Não foi
possível observar diferenças nas regularidades
de caminhada acompanhada entre pacientes e
indivíduos saudáveis e entre os testes pré e
pós-manobra
Uma taxa de 36% dos pacientes apresentou
equilíbrio e tontura subjetiva prejudicados.
11% da amostra tinha VPPB. Os idosos com
VPPB
apresentaram
equilíbrio
significantemente prejudicado em testes de
equilíbrio estático e dinâmico em comparação
com pessoas sem VPPB.
No grupo experimental, 40% dos pacientes
foram diagnosticados com ductuolitíase do
canal posteior, sendo que a maioria dos
pacientes
relataram
tontura
há
aproximadamente de 1 ano e meio. Sobre
Posturografia do Balance Rehabilitation Unit,
não houve diferenças significantes.

Maior dependência visual entre os pacientes
com VPPB no teste Clínico de Interação
Sensorial e o teste de haste e estrutura. Teste
de rotação mental sem diferenças entre os
grupos.

Todos os pacientes apresentaram ductolitíase
do canal posterior. Pós-manobra de Epley, a
instabilidade postural, náusea, vômito e
zumbido melhoraram. No TUGT e o teste de
MMII, observou-se diminuição significante do
tempo de realização, no CTISB verificou-se
melhora.

Resultados

IV

IV

VI

III

VI

Nível de
evidência
IV

Quadro 1. Características dos estudos incluídos para construção do estudo.
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Dentre os seis estudos, apenas dois foram nacionais e
dois publicados no ano de 201219-21. Um único artigo envolveu amostra de grande quantidade, totalizando 571 participantes21. Cinco pesquisas foram construídas em desenho
observacional, sendo três classificadas, principalmente, em
nível IV de evidência científica20-23. A comparação com indivíduos saudáveis ocorreu em três artigos20,22, 24.
Sobre a avaliação dos participantes, todos os autores
utilizaram como instrumento o teste de Dix-Hallpike, a fim
de confirmar ou descartar a presença de VPPB. Em metade
dos artigos, a maior parte dos pacientes apresentaram, especialmente, ductolitíase do canal semicircular posterior19,20,24.
Quanto à intervenção, quatro amostras foram submetidas
principalmente à manobra de Epley20,23,24. A presença de outras comorbidades nos pacientes com VPPB foi investigada
em dois estudos21,24. Além disso, um artigo revelou que uma
porcentagem significativa de pacientes não busca o tratamento da VPPB21.
Os estudos demostraram que a prevalência da VPPB é
maior em mulheres (variando entre 27 e 332 participantes),
e também foi possível observar que o comprometimento do
equilíbrio corporal é maior em idosos20-23. O teste clínico de
interação sensorial e equilíbrio e o teste de Romberg foram
os mais aplicados para mensuração das condições de controle postural19,21,22,24. Em dois estudos da amostra, outros achados, além da vertigem, foram observados nos pacientes20-23.
Todos os artigos abordaram os aspectos funcionais relacionados ao equilíbrio e a quedas sob diferentes perspec-
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tivas. No geral, os pacientes com VPPB apresentam maior
dependência visual, tendem a restrição de movimentos,
apresentam equilíbrio prejudicado e caem mais que pacientes saudáveis21-24.
DISCUSSÃO
A partir da leitura aprofundada dos estudos selecionados, é possível afirmar que os pacientes com VPPB apresentam comprometimento do equilíbrio corporal, sendo estes comprometimentos exacerbados em idosos. Este achado
corrobora com os resultados encontrados na literatura8,10-12.
Uma possível explicação é a de que na senilidade, as funções
vestibulares e proprioceptivas são afetadas, bem como outros estímulos sensoriais relacionados ao equilíbrio, causando um fenômeno conhecido como presbiequilíbrio25. Assim, a
estabilidade, o alinhamento corporal e o controle corporal na
vertigem estão restritos. Dessa forma, os déficits de funcionamento entre os aspectos supracitados resultam no comprometimento do equilíbrio e elevação do risco de acidentes
por quedas26.
O adequado senso de orientação espacial é um importante requisito para o controle postural e o equilíbrio, podendo ser afetado diretamente por déficits visuais, que aumentam à medida que a idade avança, gerando dependência
visual27-29. Uma elevada dependência visual restringe ou até
mesmo impede uma adaptação a novos ambientes. Autores de uma pesquisa demonstraram, por meio da aplicação
de testes, que pacientes com VPPB eram mais dependentes
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visualmente do que aqueles sem a vestibulopatia, sendo incapazes de completar efetivamente tarefas sem o auxílio da
visão, resultando em desequilíbrio22.
O desequilíbrio influencia o favorecimento dos episódios
de queda, pois o corpo é impossibilitado de resistir à ação
da gravidade e mover-se no espaço. Em resposta ao desequilíbrio, uma estratégia de pacientes com VPPB é a restrição de movimentos, a fim de evitar a provocação dos seus
sintomas. A restrição se aplica a movimentos cervicais, diretamente ligados à cabeça, como também estes pacientes
tendem a caminhar lentamente e a passos curtos21. A capacidade debilitada de equilíbrio nestes pacientes propicia o
receio a possíveis quedas e suas consequências.
Além da possibilidade de quedas e perturbações do equilíbrio corporal, os idosos com VPPB frequentemente relatam
sintomas como zumbido, perda de audição, ansiedade, dor
de cabeça, desmaios e náuseas19. A associação dos sinais e
sintomas provocados pela VPPB contribuem para a diminuição da qualidade de vida, especialmente em indivíduos com
idade mais avançadas.
Os artigos demostraram que a prevalência da VPPB é
maior em mulheres. As variações hormonais como as flutuações de estrogênio e progesterona, decorrentes do processo
de senescência, tornam pessoas do sexo feminino mais susceptíveis às alterações otoneurológicas30,31. Sugere-se que
haja atuação direta destes hormônios na vascularização e
fluxo sanguíneo da orelha interna, a partir da presença de
receptores específicos32.
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O termo tontura foi mencionado de forma generalizada
como sendo sinônimo de vertigem por diversas vezes20,21,23,24.
A tontura é uma definição genérica para desequilíbrio e ilusão
de movimento, enquanto que a vertigem, originada exclusivamente no sistema vestibular a nível central ou periférico,
é classificada como um dos subtipos de tontura33,34. Na vertigem, o deslocamento de estatoconias, resultado da ação gravitacional, provoca estimulação excessiva por deflexão ciliar,
levando a alteração na taxa de disparo nos neurônios vestibulares35. O sistema nervoso central (SNC) erroneamente
interpreta o movimento de giro da cabeça, ao passo que os
receptores de equilíbrio entendem o corpo como estando estático, resultando na vertigem que o SNC tenta rapidamente
resolver12. Estas divergências na comunicação dos sistemas
relacionados ao equilíbrio provocam a quebra da homeostase. Portanto, as estratégias e repostas para a manutenção
do controle corporal não ocorrem corretamente.
Em uma pesquisa da amostra onde um questionário foi
aplicado com o objetivo de investigar vertigem e equilíbrio
prejudicado, os autores relataram que por mais incômodos
que os sintomas da VPPB sejam, uma quantidade significativa
de pacientes idosos não procura por tratamento21. Um achado
semelhante aponta que uma parcela de idosos com VPPB possuem diagnóstico não reconhecido36. Uma possível explicação
é a de que, por vezes, a VPPB é confundida com as alterações
do envelhecimento natural, fazendo com que os pacientes se
acostumem com os sintomas, levando a negligência no tratamento. Além do mais, boa parte dos profissionais não possuem
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conhecimentos suficientes para suspeitar ou diagnosticar vestibulopatias. Achados da literatura indicam que pacientes com
VPPB são submetidos a exames desnecessários, e que apenas
10 a 20% receberão manobras de reposição, resultando em
atraso no diagnóstico e tratamento37,38.
A manobra de Epley foi mencionada e/ou executada em mais da metade das pesquisas que compuseram a
amostra, demonstrando até mesmo a redução da possibilidade de quedas após o tratamento

19,23,24

. Estudos evi-

denciam a efetividade da manobra de Epley e descartam
a necessidade de associá-la a outras terapias. Esta é bem
tolerada pelos pacientes e a literatura indica que em média uma repetição é suficiente para que 75% dos pacientes estejam livres dos sintomas39,40. A melhora no quadro
dos pacientes pode ser explicada, pois acredita-se que os
movimentos cefálicos exigidos pela manobra propiciem o
reposicionamento das estatoconias, onde são eliminadas
ou absorvidas pelo saco endolinfático39. Em contrapartida,
um estudo relevou que a manobra exacerba momentaneamente o desequilíbrio dos pacientes após a sua realização24. Tal resultado merece uma análise mais aprofundada, sendo necessário investigar se o desequilíbrio após a
manobra é um achado recorrente e natural, ou se foi um
achado pontual no estudo supracitado.
CONCLUSÕES
A busca por estudos para a construção da presente pesquisa resultou numa amostra relativamente pequena, o que
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restringiu uma análise mais ampliada e detalhada sobre a
temática em questão. No entanto, com base nos achados é
possível concluir afirmando que idosos com VPPB frequentemente apresentam várias complicações associadas a tal
vestibulopatia. Sobretudo, destacam-se o aumento na dependência visual, o desequilíbrio corporal e o risco de quedas, que implicam diretamente em diminuição da qualidade
de vida destes pacientes. Evidencia-se ainda que, embora,
existam tratamentos comprovadamente eficazes, apenas
uma pequena parcela de idosos com VPPB é submetida a
estes tratamentos.
A partir da síntese dos achados, sugere-se a construção
de estudos que visem uma investigação mais aprofundada
sobre os aspectos da VPPB na população idosa, bem como
estudos que evidenciem a carga de problemas acarretadas
por esta vestibulopatia em tal população, além de salientar
a importância do preparo dos profissionais da saúde na prevenção, identificação e adequado manejo da doença.
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