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Os distúrbios vestibulares (relacionados ao equilíbrio corporal e audição) são comuns na população, sobretudo entre idosos. 
Avaliou-se a prevalência de queixas vestibulares numa população constituída de 158 pós-graduandos lato senso (124 mu-
lheres e 34 homens), com idades entre 20 e 62 anos, por meio de um questionário semi-aberto. As queixas mais prevalentes 
foram cefaleia, dores musculares e cervicais, redução da concentração e memória, tontura e redução da audição. Outros 
sintomas foram relatados com distribuição variável entre homens e mulheres. Além do desconforto, essas alterações vestibu-
lares prejudicam as atividades pessoais e profissionais desses adultos em fase produtiva da vida. 
Descritores: equilíbrio corporal, disfunções vestibulares, disfunções auditivas, adultos.

Vestibular disorders (related to body balance and hearing) are common mainly among the elderly population. This study 
analyzed the prevalence of vestibular complaints in a population made up of 158 lato sensu postgraduate students (124 wo-
men and 34 men) aged between 20 and 62 years old through a semi-open questionnaire. The most prevalent complaints were 
headaches, muscular and cervical pains, reduction in concentration and memory, dizziness, and decreased hearing. Other 
symptoms were reported with variable distribution between men and women. As well as the discomfort, these vestibular alte-
rations affect personal and professional activities of adults in their productive phase of life.
Descriptors: body balance, vestibular dysfunctions, hearing dysfunctions, adults.     

Los trastornos vestibulares (relacionados con el equilibrio del cuerpo y audición) son comunes en la población, especialmen-
te entre los ancianos. Se evaluó la prevalencia de los síntomas asociados en una población compuesta por 158 estudiantes 
de posgrado (124 mujeres y 34 hombres) de edades comprendidas entre los 20 y los 62 años, a través de un  cuestionario 
semiabierto. Las quejas más frecuentes fueron dolor de cabeza, dolor muscular y del cuello, disminución de la concentración 
y la memoria, mareos y disminución de la audición. Otros síntomas se han reportado con distribución variable entre hombres 
y mujeres. Además de la incomodidad, estos cambios afectan a las actividades vestibulares personales y profesionales de 
los adultos en fase productiva de la vida.
Descriptores: equilibrio corporal, disfunción vestibular, disfunciones auditivas, adultos.

INTRODUÇÃO

O equilíbrio corporal é uma função importante na orientação 
espacial do organismo no ambiente e que ajuda o indivíduo 

a manter sua postura normal, diante de atividades estáticas e 
dinâmicas. 
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A estruturação do equilíbrio cor-
poral depende da visão, da função 
proprioceptiva e do sistema labirín-
tico, que inclui a função vestibular, 
com o objetivo de informar a posi-
ção e os movimentos da cabeça em 
relação ao ambiente e ao sistema 
nervoso central, e a função cocle-
ar com o objetivo de identificar e 
localizar a fonte sonora. O apare-
lho vestibular (ou labiríntico) é um 
órgão com dupla função, sendo a 
cóclea responsável pela audição e 
o vestíbulo (ou labirinto posterior) 
pelo equilíbrio. Qualquer alteração 
destes sentidos pode reduzir a ca-
pacidade de reagir a sons ambien-
tais, diminuir a comunicação efetiva 
com o meio, alterar o equilíbrio cor-
poral e gerar outros problemas para 
os indivíduos afetados1.

Os distúrbios do equilíbrio resul-
tam de afecções vestibulares (cen-
trais ou periféricas), cerebelares, 
proprioceptivas ou nas diversas vias 
de integração destas áreas com o 
restante do sistema nervoso central. 
Alguns sintomas relacionados com 
o sistema vestibular, tais como: ver-
tigens, tonturas e desequilíbrios são 
muito comuns na população, já que 
o labirinto pode sofrer influência de 
outros órgãos e os distúrbios labirín-
ticos podem estar associados a ou-
tros tipos de doenças2. 

O principal distúrbio do equi-
líbrio é a tontura, que pode ser ou 
não de origem vestibular, sendo 
a distinção realizada pelo exame 
vestibular (otoneurológico). As alte-
rações de audição (disacusias) e os 
zumbidos (tinnitus) nos ouvidos po-
dem estar associados aos problemas 
vertiginosos3. 

De fato, a tontura é um sintoma que repercute no equilí-
brio corporal e pode estar associada a sintomas auditivos, tais 
como: hipocusia e zumbido. Também é freqüente a associação 
com sintomas psíquicos, principalmente ansiedade, depressão 
e medo. Estes sintomas podem ser determinados pela insegu-
rança física gerada pelo distúrbio do equilíbrio2. Conforme 

é relatado na literatura, a tontura pode atingir indivíduos em 
qualquer faixa etária, apesar de ocorrer principalmente em 
adultos e idosos, o que faz com que a alteração do equilíbrio 
corporal seja a segunda maior causa de consultas médicas4.

Da mesma forma, a vertigem, é uma queixa bastante fre-
qüente e o sintoma principal dos distúrbios vestibulares. A ver-
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tigem postural que ocorre em determinados movimentos e/ou 
posturas da cabeça é a forma mais comum de tontura, poden-
do ocorrer em diversas vestibulopatias periféricas, sendo a ver-
tigem postural paroxística benigna (VPPB) a mais comum entre 
as vertigens posturais2.

Vale ressaltar que as disfunções vestibulares são muito 
mais relevantes com o avanço da idade, quando há aumen-
to de múltiplos sintomas otoneurológicos, como: vertigens 
e outras tonturas, perda auditiva, zumbido, alterações do 
equilíbrio corporal, distúrbios da marcha e quedas ocasio-
nais, e outros5,6.

Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar a prevalência de 
queixas relacionadas ao equilíbrio corporal e à audição em in-
divíduos adultos, representados por pós-graduandos lato sensu 
de uma universidade particular do município de São Paulo.

METODOLOGIA
Foi estudada uma amostra de 158 indivíduos adultos, pós-gra-
duandos lato sensu, escolhidos de forma aleatória (por meio de 
sorteio, com repetição, se necessário) e representando aproxi-
madamente 20% da população dos pós-graduandos de diferen-
tes áreas do conhecimento, matriculados em diversos cursos de 
especialização de uma universidade particular do município de 
São Paulo, durante o primeiro semestre de 2008. Esses adultos 
eram de ambos os gêneros e de diferentes idades; a faixa etária 
da pesquisa compreendeu alunos entre 21 a 65 anos (incluindo 
um indivíduo com 20 e outro com 62 anos 
de idade). 

O estudo foi do tipo transversal, descri-
tivo, analítico, não invasivo, sem qualquer 
risco à saúde e integridade dos participan-
tes, sendo realizado nas dependências de 
uma universidade privada do município de 
São Paulo, após aprovação pela Comissão 
de Ética (Protocolo nº 174-07) e autoriza-
ção da instituição.    

Só participaram da pesquisa os indiví-
duos que concordaram com o objetivo da 
pesquisa proposta e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, garan-
tindo o anonimato e a ausência de risco à 
saúde e integridade dos participantes.

Para a coleta de dados foi utilizado um 
questionário semiaberto, elaborado para 
levantar informações sócio-demográfi cas e as possíveis quei-
xas vestibulares, entre outros dados. O referido questionário foi 
previamente testado e adaptado em um grupo de pós-graduan-
dos adultos, os quais não foram considerados na amostra do 
estudo. 

Os resultados das variáveis estudadas foram tabulados e 
apresentados por meio de freqüência absoluta (nº) e freqüência 
relativa (%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do total da amostra estudada (N=158), constituída por pós-
graduandos lato sensu adultos de ambos os gêneros, havia 124 
mulheres (78%) e 34 homens (22%).

O Gráfi co 1 mostra a distribuição percentual dos pós-gradu-

andos nas diferentes faixas etárias e segundo o gênero, revelan-
do que maioria deles tinha entre 21 e 30 anos de idade. Fize-
ram parte da amostra, uma pós-graduanda com 20 anos e um 
pós-graduando com 62 anos de idade.

Em relação ao estado civil, a maior parte da amostra (47%) 
era constituída de pós-graduandos solteiros, seguidos pelos 
casados (42%). Quando se compara os gêneros, a maioria das 
mulheres (48%) era solteira e a maioria dos homens (47%) era 
casada, como demonstrado no Gráfi co 1.

A prevalência (em porcentagem) das queixas relaciona-
das ao equilíbrio corporal e à audição e 
relatadas pelo total de pós-graduandos 
avaliados, está apresentada no Gráfi co 2. 
Observa-se que cefaleia, dor muscular e 
cervical, redução da concentração, redu-
ção da memória e tontura estavam presen-
tes em mais de 50% do total de pós-gradu-
andos. Outras queixas importantes foram 
relatadas, tais como: redução da audição, 
náusea, insônia, cinetose, difi culdade de 
leitura, zumbido, sudorese, vertigem, insta-
bilidade postural, alteração da visão e ou-
tras menos prevalentes. 

O Gráfi co 2 também demonstra que ce-
faleia, dor muscular e cervical e redução 
da concentração foram as queixas mais 
prevalentes em ambos os gêneros. Toda-
via, fazendo uma comparação, observa-

se que muito mais mulheres apresentam cefaleia (86%), dor 
muscular e cervical (85%), redução da concentração (77%) 
e redução da memória (66%) que os homens (68, 59, 53 e 
35%, respectivamente). Da mesma forma, muito mais mu-
lheres relataram outras queixas em relação aos homens. Por 
outro lado, percebe-se que muito mais os homens apresenta-
ram alteração da visão (41%) e perda da audição (18%) que 
as mulheres (24 e 10%, respectivamente). 

O equilíbrio corporal depende da integridade do siste-
ma vestibular (labirinto, nervo vestibulococlear, núcleos, 
vias e inter-relações no sistema nervoso central), do sistema 
somatossensorial (receptores sensoriais localizados em ten-
dões, músculos e articulações) e da visão. Assim, as tontu-
ras e/ou os desequilíbrios surgem quando há alguma inter-
ferência no funcionamento normal do sistema de equilíbrio 

“O EQUILÍBRIO CORPORAL É 
UMA FUNÇÃO IMPORTANTE 

NA ORIENTAÇÃO ESPACIAL DO 
ORGANISMO NO AMBIENTE 
E QUE AJUDA O INDIVÍDUO 
A MANTER SUA POSTURA 

NORMAL, DIANTE DE 
ATIVIDADES ESTÁTICAS E 

DINÂMICAS” 

Quadro 1 - Pós-graduandos, de acordo com a faixa 
etária e o gênero. São Paulo, 2009

Faixa etária
(anos)

20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

62

Total

Homens
(%)

0

47,05

26,47

20,58

2,94

2,94

100,0

Mulheres
(%)

0,80

48,38

27,41

14,51

8,87

0

100,0

Total
(%)

0,63

48,01

27,21

15,82

7,59

0,63

100,0
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corporal7. Muitos fatores de naturezas diversas podem estar 
associados ao aparecimento de distúrbios do aparelho ves-
tibular e auditivo. 

A queixa mais prevalente neste estudo foi a cefaleia, em 
ambos os gêneros, a qual poderia ou não estar associada às 

queixas vestibulares. Esses resultados coincidem com outros 
estudos já publicados, em especial o que mostra como quei-
xas mais frequentes a cefaleia, a tontura rotatória (vertigem) e o 
zumbido8. Da mesma forma, um estudo avaliou 30 indivíduos 
entre 18 e 65 anos de idade, com exame vestibular normal e 

 

 
Gráfico 1-  Pós-graduandos de acordo com estado civil. São Paulo, 2009

Gráfico 2-  Queixas relacionadas ao equilíbrio corporal e à audição de acordo com o gênero. São Paulo, 2009
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com queixa de vertigem ou tontura, e uma queixa importante 
relatada por 20 desses 30 pacientes foi a enxaqueca ou cefa-
leia, que podem ser responsáveis por vertigens ou tonturas9. 

Foi descrito que há forte associação da enxaqueca com sin-
tomas otoneurológicos; assim, a enxaqueca associada à dis-
função auditivo-vestibular (ou cócleo-vestibular) é a causa 
mais comum de vertigem episódica espontânea (não-posicio-
nal). Esse é um quadro cujo diagnóstico nem sempre é muito 
fácil, já que os sintomas são bastante variáveis e suas caracte-
rísticas clínicas são muito similares a outras doenças otoneu-
rológicas, principalmente a doença de Ménière10.

Entre os pós-graduandos que relataram cefaleia, o predomí-
nio foi das mulheres (86%) em relação aos homens (68%), o 
que pode signifi car um provável componente hormonal nes-
tas cefaleias. 

Nesta direção, um estudo com uma paciente de 26 anos e 
com queixa de vertigem e cefaleia desde 
12 anos de idade e crises semanais rece-
beu diagnóstico de síndrome vertiginosa 
confi rmada pelo exame de vectoeletro-
nistagmografi a; foi tratada através da re-
abilitação vestibular com exercícios de 
habituação vestibular e acompanhamento 
nutricional, com minimização do quadro 
vertiginoso e das crises de cefaleia11.

Além disso, é possível também que os 
fármacos anticoncepcionais estejam en-
volvidos nestes resultados das mulheres. 
Em concordância, uma pesquisa com 60 
mulheres entre 14 e 35 anos, usuárias de 
contraceptivo hormonal oral contendo es-
trógeno e progesterona, por período igual 
ou superior a seis meses, identifi cou, por 
meio de exames otoneurológicos, uma 
síndrome vestibular periférica irritativa 
e zumbidos, sem alterações nos limiares 
auditivos12. 

Das queixas relatadas pelos pós-gradu-
andos, as mulheres apresentaram maior 
prevalência em quase todas, o que pode 
sugerir uma maior sensibilidade feminina 
aos distúrbios vestibulares. 

Enquanto isso, os homens parecem ser mais sensíveis à al-
teração da visão e à perda de audição, já que a prevalência 
dessas queixas foram maiores entre eles, em comparação com 
as mulheres. 

Em relação à audição, a surdez súbita idiopática é uma 
perda auditiva de instalação repentina ou no decorrer de mi-
nutos, horas ou até poucos dias. Os sintomas são zumbidos 
e, às vezes, tonturas, sendo uma pequena parte delas associa-
da a náuseas e vômitos, além de plenitude auricular, cefaleia 
e sintomas de infecção viral do trato respiratório superior. As 
causas não são bem esclarecidas, mas são descritas várias 
causas prováveis, envolvendo condições patológicas, drogas 
ototóxicas, distúrbios psicossomáticos e outras13. Em adição, 
alguns fatores de risco, tais como, distúrbios metabólicos 
(como o diabetes) ou vasculares (como o acidente vascular 
cerebral), uso de drogas ototóxicas, uso de nicotina e história 

de ruído ocupacional, foram relacionados com o aparecimen-
to de distúrbios auditivos14. 

Outro sintoma bastante incidente (equiparável à cefa-
leia) foi a dor muscular e cervical, tanto em homens como 
em mulheres, também com predomínio entre as mulheres 
(85%). Muito provavelmente esses sintomas estão relaciona-
dos entre si, daí a prevalência semelhante. Neste sentido, foi 
relatado que a alta prevalência de distúrbios labirínticos em 
geral se deve em grande parte à hipersensibilidade do labi-
rinto a vários distúrbios metabólicos, circulatórios, hormo-
nais e cervicais15.

Ainda, deve-se considerar outros fatores que podem estar 
associados às queixas aqui relatadas, como alguns hábitos de 
vida (tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas e cafeína, en-
tre  outros). 

No que se refere ao cigarro, a literatura descreve que a 
exposição ao monóxido de carbono, por 
meio da poluição atmosférica, fumo pas-
sivo, produção endógena, exposição ocu-
pacional e o tabagismo ativo pode ofere-
cer risco de perda auditiva aos indivíduos 
expostos. A sua ação tóxica seria resultado 
da redução da oxigenação tecidual, o que, 
numa exposição prolongada poderia resul-
tar em diversos sintomas, tais como: insô-
nia, cefaleia, fadiga, tonturas, vertigens, 
náuseas, vômitos e distúrbios visuais e au-
ditivos, dentre outros16.    

Uma pesquisa sobre a ingestão de be-
bidas alcoólicas avaliou 37 alcoolistas em 
comparação com 37 indivíduos não alco-
olistas, sendo que foram observados prin-
cipalmente: zumbido, tonturas, vertigens e 
alterações na audiometria, além de quei-
xas de estresse, queixa auditiva, irritação, 
depressão, esquecimento, hipersensibili-
dade ao som, cefaleia, insônia e desânimo 
nos alcoolistas. Os autores discutiram que 
várias drogas com fi ns terapêuticos ou a 
exposição a substâncias ototóxicas causam 
zumbido, várias formas de defi ciência au-
ditiva e vertigens; dentre estas drogas está 

o álcool, que pode causar perda parcial ou total da função 
vestibular e/ou coclear1. 

No tocante à cafeína, um estudo com 19 mulheres de 
idade média de 49,5 anos, consumidoras de dose baixa ou 
moderada de café (3 xícaras por dia), sem queixa de labirin-
topatia central e que suspenderam o uso 24 horas antes da 
avaliação, mostrou que as queixas foram relacionadas ape-
nas à suspensão súbita da bebida, ou seja, ansiedade, cefa-
leia, náusea, vômito e vertigem mais intensa durante o exame 
vestibular por meio de vectoeletronistagmografi a. Os autores 
apontam que a ação da cafeína é controversa e seus efeitos 
são dose-dependentes; doses elevadas podem causar sinais 
perceptíveis de confusão mental e indução de erros em tare-
fas intelectuais, ansiedade, nervosismo, tremores musculares, 
taquicardia e zumbido17.

A ansiedade produzida pela cafeína aparece com a retira-
da da cafeína mesmo quando o consumo é de baixas doses 
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por dia18. Em concordância, a suspensão súbita da ingestão 
de cafeína (presente principalmente no café forte, chás, cho-
colates, refrigerantes ou medicamentos) leva à abstinência, e 
os sintomas mais comuns são: fadiga, ansiedade ou depressão, 
náuseas, vômitos, cefaleia e redução da concentração17.

Ainda, é possível que muitos sintomas detectados nesta pes-
quisa sejam oriundos de alguma situação de estresse, como de-
tectado em outros estudos em desenvolvimento, os quais con-
firmaram a associação significante entre o estresse e algumas 
queixas vestibulares, tais como a tontura, a vertigem e o zum-
bido. Novas análises estão revelando a associação do estresse 
com outras queixas vestibulares19. 

Neste sentido, sabe-se que o sistema vestibular é capaz de 
detectar hormônios do estresse que modificam o equilíbrio 
corporal e a audição e afetam os eixos hipotálamo-hipófise-
adrenal, hipotálamo-hipófise-tireóide e hipotálamo-hipófise-
gonadal que funcionam de modo interativo e interdependente.

 As alterações produzidas pelo estresse em cada um desses 
eixos também podem causar repercussões importantes sobre as 
funções vestibulares, mediadas por hormônios produzidos e re-
gulados por estes eixos neuroendócrinos20. Corroborando esse 
dado, uma investigação mostrou que pacientes acometidos da 
doença de Ménière apresentavam mais estressores diários e 
mais psicopatologias, tais como ansiedade e depressão, além 
de uma pior qualidade de vida, quando comparados com os 
pacientes do grupo saudável de referência; quanto mais grave 
esta situação, mais graves foram os sintomas apresentados21.

Esses resultados também não descartam uma relação com 
eventuais comorbidades. De fato, pode haver relação de al-

gumas dessas queixas com distúrbios do metabolismo do açú-
car, como é o caso da tontura relacionada com a ingestão de 
alimento, cefaleia, instabilidade ou sensação persistente de 
“cabeça oca”, necessidade de ingerir alimentos doces e ante-
cedentes familiares de diabetes22. Em concordância, foram de-
tectadas queixas otoneurológicas principais como tontura rota-
tória, zumbido e cefaleia em pacientes com diabetes mellitus 
do tipo 1, além do abuso de cafeína e álcool e a ocorrência de 
alergias. O sistema vestibular estava alterado em 60% dos pa-
cientes (síndromes periféricas) e o sistema auditivo em apenas 
10% deles23.

 
CONCLUSÃO
Os distúrbios do equilíbrio corporal e da audição são mais fre-
qüentes na população idosa e podem estar associados a inúme-
ros fatores de risco de origens variadas, alguns deles ainda não 
totalmente esclarecidos. 

Neste estudo foram observadas diferentes queixas ves-
tibulares em indivíduos adultos e, deste modo, sugere-se 
a necessidade de adoção de medidas que minimizem tais 
sintomas e melhorem a qualidade de vida desta população, 
tais como: mudança nos hábitos de vida e maior controle 
das comorbidades e no uso de certos medicamentos, que 
podem estar associados, causar ou mesmo agravar tais dis-
túrbios. Esses cuidados podem contribuir para a prevenção 
dessas queixas com o avanço da idade desses indivíduos, 
momento em que os distúrbios do equilíbrio alcançam 
maiores prevalências e requerem maiores cuidados médi-
cos assistenciais.                                                             
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