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RESUMO 
  
Com o aumento da expectativa de vida, houve a necessidade do estudo e da compreensão               
sobre o envelhecer e suas características. O envelhecer resulta em inúmeras alterações            
fisiológicas e patológicas, entre estas temos as alterações do sistema vestibular e suas             
principais manifestações, a Tontura, a Vertigem e a Vertigem Postural Paroxística Benigna. O             
enfoque principal deste trabalho foi verificar os benefícios que a reabilitação vestibular traz             
aos idosos vestibulopatas, através do uso do protocolo de Cawthorne e Cooksey. Esse             
protocolo tem como objetivo a habituação dos sintomas vestibulares através das           
movimentações exercidas pelos olhos, cabeça e tronco. Com essa revisão concluímos que a             
reabilitação vestibular, além de ser acessível e fácil aplicabilidade, traz inúmeros benefícios            
quanto à diminuição dos sintomas, à melhora do equilíbrio e dos aspectos físicos e              
emocionais. Proporcionando assim, uma melhor qualidade de vida a estes idosos submetidos à             
realização da reabilitação vestibular. 
 
Palavras-chave: Doença vestibular. Fisioterapia. Vertigem recorrente benigna. Vestíbulo do         
labirinto. 
 
 
THE BENEFITS OF VESTIBULAR REHABILITATION IN THE ELDERLY  
 
ABSTRACT 
 
With the increase of life expectancy, the need for study and understanding about aging and its                
characteristics increased. Aging brings to it numerous physiological and pathological changes,           
among these we have the alterations of the vestibular system and its main manifestations;              
vertigo and benign paroxysmal postural vertigo. The main focus of this study was to verify               
the benefits that vestibular rehabilitation brings to the elderly vestibulopathy through the use             
of the Cawthorne and Cooksey protocol. This protocol aims to accustom vestibular symptoms             
through the movements exerted by the eyes, head and trunk. With this review, we conclude               
that vestibular rehabilitation, in addition to being accessible and easy to apply, shows itself in               
a positive way, because it brings numerous benefits regarding the reduction of symptoms, the              
improvement of balance and physical and emotional aspects. Thus providing a better quality             
of life to these elderly who are submitted to vestibular rehabilitation. 
 
Keywords: Vestibular disease. Physical therapy. Benign recurrent vertigo. Labyrinth         
vestibule. 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

De acordo com os dados do IBGE, os índices de progressão do aumento da faixa etária                

do Brasil vem aumentando progressivamente. A expectativa de vida atual dos brasileiros é de              

76 anos de idade, levando a acreditar que em menos de 30 anos a pirâmide etária irá se                  

inverter, tendo assim um número maior de pessoas idosas quando comparados ao números             

de nascimentos. (CARVALHO et al., 2014). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o envelhecer é algo considerado            

individual, de forma acumulativa, irreversível e de prioridade sequencial, pois desde o            

nascimento estamos destinados ao envelhecer, resultando assim no decorrer desse processo o            

aparecimento de alterações fisiológicas no organismo. Essas alterações estão diretamente          

sendo influenciadas por agentes intrínsecos e genéticos, e extrínsecos como o estresse, a             

poluição, hábitos de vida adotados, além de uma forte influência dos fatores            

biopsicossocioculturais. (CIOSAK et al., 2011).  

Reconhecer e diferenciar as vulnerabilidades do organismo que está em           

envelhecimento, leva-nos a observar dois parâmetros do envelhecer. Um sendo o           

envelhecimento de forma fisiológica denominado senescência, e o outro onde associado aos            

fatores extrínsecos com as influências do estilo de vida e hábitos adotados, chamamos este de               

senilidade. Tanto o envelhecimento fisiológico quando o influenciado pelos hábitos adotados,           

levam ao comprometendo fisiológico do organismo e ao desenvolvimento de patologias;           

resultando assim alterações que influenciam diretamente na independência do idoso e na sua             

autonomia, levando ao restringimento de as suas atividades de vida diária, além de poderem              

proporcionar alterações psicológicas, sociais e em alguns, até cognitivas. (ESQUENAZI et al.,            

2014). 

Com todas essas alterações fisiológicas manifestadas ao envelhecer, são afetados           

também os componentes responsáveis pela manutenção do equilíbrio, sendo estes, desde os            

receptores, as vias de condução nervosa, o sistema nervoso central, e o sistema vestibular.              

Outros fatores que influencia no equilíbrio do idoso são as alterações visuais e os sintomas ou                

patologias relacionados ao sistema vestibular; esses fatores estão entre os principais           

responsáveis por ocasionar as quedas nos idosos, decorrendo principalmente por influência           

de doenças oculares, as quais onde irão interferir diretamente no controle postural e no              

equilíbrio. Dentre todos os sistemas mencionados, as manifestações mais comuns que           
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remetem diretamente sua influência ao equilíbrio desses idosos são as tonturas, zumbidos,            

vertigens, diminuição auditiva, medo, ansiedade e depressão. (BUZATTI et al., 2007). 

De acordo com Gazzola e colaboradores (2006), quando alguns desses sistemas são             

impedidos de atuar fisiologicamente surgem diferentes perturbações e patologias, e ao           

falarmos em gerontologia, os principais impactos dessas alterações são no controle postural,            

no equilíbrio e no aumento do índice de quedas dessa população. As maiores preocupações              

quanto ao envelhecimento e sua relação às alterações do equilíbrio, são as quedas e as               

consequências que elas levam aos idosos, tais como as fraturas, hospitalizações, restrições ao             

leito, além das alterações psicológicas e sociais: como o medo de retornar a marcha, a               

depressão e o isolamento; e dentre todos esses o mais preocupante, o óbito.  

Segundo Chiarion (2008), em média 85% da população acima de 65 anos queixam-se             

de alterações no equilíbrio, marcha e as quedas provenientes a essas alterações. 

Perante isso, o objetivo dessa revisão de literatura é averiguar a eficácia da              

reabilitação vestibular, os seus benefícios e a sua influência na qualidade de vida dos idosos               

portadores de vestibulopatias. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo se caracteriza como uma revisão de literatura, realizado pelas alunas do             

curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Maringá- Unicesumar, no período de            

fevereiro à agosto de 2020. Para a realização deste, foi efetuada a busca de artigos com o tema                  

de reabilitação vestibular em idosos, nas bases de dados Scielo e Lilacs. Os critérios de               

inclusão foram os trabalhos que consideravam a faixa etária acima de 59 anos, idosos              

vestibulopatas e reabilitação vestibular. Já os critérios de exclusão foram os artigos que             

relataram outros tipos de reabilitação. Para a seleção foram utilizadas as seguintes palavras:             

sistema vestibular, função vestibular, equilíbrio, idosos, vestibulopatias, vestibulopatas,        

tontura, vertigem, quedas, e reabilitação vestibular. Tendo selecionado um total de 50 artigos             

e utilizados para essa revisão 32 artigos.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1 SISTEMA VESTIBULAR 

 

O sistema vestibular é o principal responsável pela manutenção do equilíbrio postural,             

pois segundo Azevedo et al., (2019) esse sistema localiza-se no ouvido interno tendo em sua               

constituição a presença de vários órgãos sensoriais; dois pares de três canais semicirculares, o              

horizontal, o superior e o lateral; ainda encontram-se dois órgãos otolíticos, denominados de             

utrículo e sáculo; a endolinfa e perilinfa, todos estes componentes atuam mandando            

informação ao sistema nervoso central através do nervo vestibular, com intuito de garantir             

noção espacial, controle postural,  estabilidade visual, e equilíbrio.  

O sistema vestibular em sua anatomia e fisiologia é identificado na região do osso              

temporal, no ouvido interno. Constituída pelo vestíbulo, os canais semicirculares e as            

dilatações desses canais denominadas ampolas. Nas ampolas e nos canais semicirculares           

encontram se as células ciliadas, estas se caracterizam por possuírem uma membrana            

gelatinosa chamada de cúpula, tendo como principal função de captar informações perante            

uma excitação ou uma inibição desencadeada no indivíduo ao movimentar a cabeça. No             

vestíbulo estão presentes também dois órgãos otolíticos, o utrículo e o sáculo, onde em uma               

pequena região desses órgãos temos a mácula, ela é a região responsável pela parte sensorial               

dos órgãos otolíticos, mantendo a manutenção do equilíbrio e da orientação da cabeça. A              

perilinfa e a endolinfa, são líquidos de preenchimento do vestíbulo membranoso e ósseo,             

sendo estas compostas por uma grande proporção de sódio e potássio, com função de              

amortecer as vibrações ósseas vindas de formas externa e de preenchimento, respectivamente.            

(QUEIROZ, 2005).  

Como forma de condução nervosa, segundo Queiroz (2005), o responsável é o nervo             

vestibular, que é dividido em dois ramos, o superior que proveniente dos canais             

semicirculares superior, lateral e do utrículo; e o ramo inferior que se dá pelo canal               

semicircular inferior e pelo sáculo. Essas vias de condução levam informações a diferentes             

áreas corticais. Além dos órgãos otolíticos, das vias de condução, o sistema vestibular é              

composto também por reflexos, tais como: o reflexo vestibuloespinhais, vestíbulo ocular,           

optocinético, entre outros, além da sua ligação com o cerebelo, onde este é o responsável pelo                

controle dos núcleos vestibular. 
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3.2 EQUILÍBRIO E SISTEMA VESTIBULAR  

 

Gazzola et al., (2014), descreve o equilíbrio postural caracterizado por uma           

interligação fisiológica dos sistemas de controle postural, são eles: o visual, o            

somatossensorial e o sistema vestibular, o sistema efetor responsável pela amplitude de            

movimento, a força muscular, o alinhamento biomecânico do corpo, e a flexibilidade,            

juntamente ao processamento do sistema nervoso central.  

De acordo com Bortoli (2015), ao acontecer qualquer tipo de modificação de forma             

maléfica a qualquer um desses sistemas, as funções do indivíduo podem ser comprometidas,             

neste caso quando relacionados ao equilíbrio, considera-se um dos fatores oportunos para            

indícios de quedas, que se constituem como um problema de saúde pública. 

O equilíbrio no posicionamento corporal normal ocorre através da comunicação           

sensitiva entre o sistema vestibular, os receptores articulares e musculares, manifestando e            

recebendo do sistema nervosos central informações quanto noção espacial, esquema corporal,           

noção corporal quanto a ele e o outro. Esse equilíbrio é mensurado pelas células pilosas,               

encontradas no aparelho vestibular. Os receptores ali presentes contestam a mudanças           

verticais, rotacionais e aceleração linear. (SILVERTHORN, 2010).  

O sistema vestibular em particularidade possui um reflexo responsável por manter a            

estabilidade visual enquanto a cabeça estiver em movimento, denominado vestíbulo ocular.           

Com o envelhecimento, esse reflexo começa a ter também as suas funções afetadas,             

acarretando em inúmeras dificuldades aos idosos, sendo uma delas o equilíbrio. A ineficiência             

do reflexo vestíbulo ocular leva o idoso a diminuir sua independência, por não conseguir              

deambular com segurança. (AZEVEDO et al.,2019). 

 

 

3.3 PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES VESTIBULARES E O EQUILÍBRIO 
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3.3.1 TONTURA 

 

A tontura é caracterizada como a percepção dos distúrbios do equilíbrio corporal que             

por sua vez corresponde a um ''falso'' movimento, sensação de deformidade visual que             

interfere diretamente na noção espacial. No idoso pode ter origem por agrupamento de várias              

patologias, levando à alteração fisiológica no equilíbrio do indivíduo. (FERREIRA, 2014). 

As manifestações vestibulares são diversas, porém quando falamos em idosos uma das            

principais reclamações é a tontura. De acordo com o autor Coelho et al., (2017), se colocadas                

as queixas prevalentes em idosos em um ranking de queixas, a tontura se posicionaria em               

sétimo lugar para as mulheres e em quarto para os homens, o mesmo ainda relata que quando                 

questionados 65% dos idosos lamentam-se dela.  

Segundo Rosa TSM et al. 2016., a tontura tem como manifestação através de sinais              

como sensação de desequilíbrio, dismetria durante a marcha, sensação da perda de noção             

espacial entres outras como, a sensação de pairar, e até mesmo o desencadeamento da queda.               

Salmito et al., (2020) afirma que a tontura é a sensação da instabilidade na noção espacial,                

sem que haja a movimentação.  

De acordo com Ferreira (2014), em estudo realizado em uma comunidade com 50             

idosos, concluiu que a sintomatologia da tontura é muito prevalente nos idosos. Conforme o              

mesmo, obtiveram como resultado 74% de prevalência entre eles, sendo que nesta população             

a maioria que apresentaram o sintoma foram as mulheres em relação aos homens. 

Takano et al., (2010) observou as respostas de 120 idosos com disfunção vestibular e              

tontura, em ambos os sexos, sendo em sua maioria mulheres; perante a dois protocolos de               

avaliação usados para observar percepções, quanto a saúde, os comprometimentos mentais, as            

percepções ambientais, a sua introspectividade, suas relações sociais, a limitação física e            

funcional, a percepção estrutural, global e a sua percepção quanto a funcionalidade. Nele os              

autores observaram que as mulheres idosas com queixas de tontura apresentam um maior             

déficit nos quesitos referentes à percepção da sua introspectividade, saúde e percepção            

ambiental; porém quando comparados a percepção da funcionalidade entre as mulheres idosas            

e os homens idosos, o maior déficit apresentado foi nos homens idosos. 
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3.3.2 VERTIGEM  

 

Segundo Salmito et al., (2020) a vertigem é descrita como uma sensação de             

movimento, durante a movimentação normal da cabeça, onde conforme relatado por Ferreira            

et al.,(2014) a sua duração pode ser através de um pequeno episódio, sendo ela momentânea               

por poucos segundos ou até mesmo perdurar por dias.  

A vertigem pode ser acompanhada ou não de manifestações neurovegetativas tais           

como, náuseas, crises de vômitos, aumento da sudorese, e aumento dos batimentos cardíacos.             

(ROMERO et al., 2015). 

De acordo com Levandowskie colaboradores (2008), a vertigem pode estar ligada a            

comprometimentos sistêmicos, disfunções metabólicas, uso de medicamentos, e não apenas          

só como um déficit do sistema vestibular. Como também está ligada à doenças ou alterações               

da coluna cervical, e às alterações que refletem em um menor fluxo sanguíneo, como a               

insuficiência vertebrobasilar resultante de uma compressão da artéria vertebral,         

desencadeando desta forma a vertigem  no indivíduo. 

Segundo Bazoni (2013), a vertigem é um sintoma vestibular comum em idosos, com             

prevalência no sexo feminino. Porém o mesmo afirma que as manifestações desse sintoma é              

maior em idosos que não praticam nenhuma atividade física regularmente. O autor relata que              

a prática de atividade física regular tem demonstrado ser benéfica para evitar as manifestações              

vestibulares a esses indivíduos. 

Os pacientes com essas alterações vestibulares podem apresentar, ainda, outros          

sintomas além da tontura e da vertigem, tais como zumbidos, distúrbios de audição e sensação               

de abrandamento dos sons escutados. (FERREIRA et al.,2014).  

 

 

3.3.3 VERTIGEM POSTURAL PAROXÍSTICA BENIGNA E GERONTOLOGIA  
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Ribeiro et al., (2018) ao falar em idosos, traz como a principal vestibulopatia             

encontrada a Vertigem Postural Paroxística Benigna (VPPB), ao menos 20% desta população            

apresentam essa patologia. Em seu estudo a VPPB pode se associar a outras manifestações              

como o zumbido, a perda da audição, a alteração no equilíbrio, e consequentemente o              

aumento do índice de quedas.  

A maior preocupação quanto às quedas de pessoas idosas, são as quedas resultantes             

em traumas, sejam físicos ou psicoemocionais como, traumatismos cranianos, fraturas,          

internamentos, medo, depressão, e limitação quanto a sua motricidade, geralmente se           

restringindo quanto a deambulação, e resultando diretamente na qualidade de vida desses            

idosos. (RIBEIRO et al., 2018). 

Segundo Lança et al., (2013) a vertigem postural paroxística benigna, é classificada            

como uma patologia idiopática, contudo pode estar relacionadas a traumas, doenças           

sistêmicas como o diabetes mellitus, tumores ou algum acometimento direto no sistema            

vestibular, como a neurite vestibular ou a labirintite. Desencadeando um quadro clínico de             

vertigem repentina, intensa e com segundos de duração. 

A vertigem postural paroxística benigna tem como manifestação um mau           

posicionamento dos otolíticos, que através de algum fator desencadeante se deslocam do            

utrículo para um dos canais semicirculares ou se aderem às suas cúpulas. (ANDRÉ et al,               

2010).  

Os autores Teixeira; Machado, (2006), afirmam o deslocamento dessas desses cristais           

otolíticos são decorrentes de uma mudança postural realizada pelo indivíduo ou pelas            

movimentações realizadas com a cabeça, desencadeando o quadro de vertigem e os seus             

demais sintomas. Ainda em seu trabalho o autor, relata que a VPPB pode ser diagnosticada               

clinicamente através da testagem positiva na manobra de Dix-Hallpike. 

A manobra de Dix-Hallpike é realizada inicialmente com o paciente sentado,           

realiza-se a rotação da cabeça em 45°, em seguida o paciente é colocado deitado em supino e                 

é realizado a hiperextensão cervical em 30° graus ainda com a rotação, mantendo-a por 40               

segundos, tendo uma resposta positiva caso o paciente apresente sinal de nistagmo ou             

vertigem. (KOHLER et al, 2006). 
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4 REABILITAÇÃO VESTIBULAR 

 

Para Júnior et al., (2014) a reabilitação vestibular tem como seu principal objetivo             

promover neuroplasticidade ao sistema nervoso central, aumentar a interação do sistema           

vestibular com a visão, auxiliar na estabilidade visual durante a movimentação da cabeça, e              

do corpo auxiliando no equilíbrio estático e dinâmico.  

Mirallas et al., (2011), acrescenta que a reabilitação vestibular auxilia também na             

melhora a noção espacial, e a qualidade de vida.  

De acordo com Peres et al., (2010), todos esses objetivos da reabilitação vestibular             

apresentados acima, são estimados a partir de exercícios através da realização de três etapas,              

sendo elas, a adaptação, a habituação e a compensação.  

Segundo Ricci et al., (2010) dentre inúmeros protocolos para a reabilitação vestibular             

os mais utilizados são os de Cawthorne & Cooksey, entre outros.  

O protocolo de Cawthorne & Cooksey, segundo Mantello et al., (2008) consiste             

em exercícios com base na movimentação do tronco, olhos e cabeça, através de movimentos              

de rotação, desvios, marcha e propriocepção, onde estes são realizados na posição sentada ou              

ortostática; com e sem o auxílio do estímulo visual.  

Zeigelboim et al, 2008, relata alguns exercícios realizados com a cabeça, olhos e             

tronco na posição sentada são a movimentação dos olhos para baixo e para cima, olhar para                

direita e esquerda, afastar e aproximar o dedo em direção da face olhando fixamente para ele,                

realizar a flexo-extensão da cervical com os olhos abertos e após com os olhos fechados,               

alcançar algum objeto no chão trabalhando a flexão e extensão do tronco. E alguns exemplos               

desse protocolo trabalhado na posição ortostática são o sentar e levantar com os olhos abertos               

e após fechados, caminhar fazendo rotações cervicais, realizar voltas em angulação de 90°,             

ficar parado com os olhos abertos e fechados, caminhar sobre uma superfície macia tanto com               

os olhos abertos quanto com eles fechados.  

O protocolo de Cawthorne e Cooksey, segundo Rogatto et al., (2010) são movimentos             
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que atuam na repetição de forma intencional dos estímulos responsáveis por desencadear os             

sintomas vestibulares, em busca da habituação e melhora diminuindo esses sintomas.  

Segundo Mantello et al., (2008), em média a reabilitação vestibular ocorre dentro de             

uma variante de uma a quinze sessões, visto que em média na quinta sessão alguns pacientes                

apresentam melhora dos sintomas vestibulares, no entanto, segundo a autora é indicando a             

finalização da reabilitação vestibular até a 15° sessão para que haja, assim, a compensação              

vestibular. O mesmo em estudo com 40 idosos com vestibulopatias, concluiu que a             

reabilitação vestibular baseado no Protocolo de Cawthorne e Cooksey, foi benéfico podendo            

melhorar a qualidade de vida desta população, no entanto ressaltou a necessidade de além dos               

exercícios da reabilitação vestibular, a realização de uma educação continuada e           

aconselhamento, de modo que assim os hábitos alimentares e de vida sejam executados de              

forma correta. Como especificado pelo autor a retirada completa do açúcar, o abandono aos              

hábitos de fumar, e consumir bebidas alcoólicas, a diminuição da cafeína e alimentos que              

possuem gorduras saturadas, deixando de lado também o sedentarismo; além de executar os             

exercícios de reabilitação vestibular a domicílio, é segundo ele fatores indispensável para que             

haja a adesão ao tratamento e melhores resultados. 

Considerando as mudanças de hábitos de vida, Bittar et al., (2007) em seu estudo,              

foram avaliados as comorbidades em idosos com vestibulopatias, o autor ressaltou que as             

patologias de origem vasculares, dislipidemias, diabetes do tipo II que por sua vez é              

consequência de uma má alimentação e hábitos inadequados, estão em controvérsia com a             

reabilitação vestibular. Desta forma, o autor afirma que o idoso que realiza a reabilitação              

vestibular, terá um resultado mais efetivo se antes for realizado o tratamento de sua patologia               

de base. 

Junior et al., (2009) destaca os principais objetivos da reabilitação vestibular em            

pacientes com sintomas de vertigem; sendo estes, a melhora da estabilização visual e da              

interação do vestíbulo com a visão durante as movimentações exercidas com a cabeça, a              

promoção da estabilização estática e dinâmica corporal do paciente. Esses exercícios atuam            

no sistema vestibular, desencadeando ações fisiológicas, como as estabilizações dos reflexos           

vestibulares, melhora da orientação espacial e equilíbrio. O autor complementa que a            

reabilitação vestibular deve ser prescrita de forma individual, levando em consideração o            

quadro e a história clínica do paciente, finalizando com a descrição de outras técnicas              

associadas para a melhor evolução do paciente.  
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Peres et al.,(2010) em sua pesquisa realizada com 60 idosos com idades variando de              

60 a 94 anos, submetidos a avaliação do equilíbrio através da escala de equilíbrio de berg                

(EEB) e da qualidade de vida com o instrumento Dizziness Handicap Inventory (DHI)             

brasileiro. E posteriormente realizado a reabilitação vestibular, relata em seu trabalho que            

houve uma melhora dos sintomas vestibulares, da qualidade de vida, do equilíbrio, na             

diminuição da probabilidade de quedas e na independência dos idosos. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos assim, que a reabilitação vestibular associada ao acompanhamento e ao           

tratamento de patologias de base, é benéfica para os idosos vestibulopatas. Visto que nos              

artigos utilizados para a realização deste trabalho, descrevem a reabilitação vestibular como            

um método eficaz na diminuição dos sintomas vestibulares, na estimulação da independência            

do idoso, no equilíbrio, na melhora física e emocional, os autores relatam que a reabilitação               

vestibular além de comprovar sua eficácia aos idosos vestibulopatas, ela também é um             

método acessível e de fácil aplicabilidade. 
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