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Resumo 

 

A Cinetose se caracteriza por intolerância ao movimento, resultante de um conflito 

entre as informações sensoriais. Surge freqüentemente durante a locomoção passiva em 

veículos, com presença de sintomas vestibulares e neurovegetativos. É um quadro clínico 

otoneurológico com elevada prevalência na população mundial, principalmente em crianças e 

adolescentes. A adolescência corresponde a faixa etária entre dez anos completos e vinte anos 

incompletos, período permeado por mudanças físicas, emocionais, mentais e sociais, sendo 

portanto, importante estar sempre atento às possíveis intercorrências nessa fase, que possam 

prejudicar o adequado desenvolvimento deste ser. O objetivo do estudo foi de avaliar o 

sistema vestibular de adolescentes com e sem queixas de Cinetose, por meio da 

vectoeletronistagmografia analógica. Foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisas 

Otoneurológicas do Centro de Pesquisas Audiológicas do Hospital de Reabilitação das 

Anomalias Craniofaciais – Universidade de São Paulo - Campus Bauru/SP. Foram avaliados 

156 indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 10 e 19 anos e 11 meses com e sem 

queixa de Cinetose. Os grupos foram pareados segundo sexo e idade. O grupo com queixa de 

Cinetose compôs a casuística estudada e o grupo sem queixa, a casuística controle. Como 

critério de inclusão para ambos os grupos, os participantes deveriam ter idade entre 10 anos 

completos e 20 anos incompletos, além da avaliação otológica e audiológica periférica 

normal. Para o grupo que compôs a casuística estudada, considerou-se como critério de 

inclusão a presença dos sintomas da Cinetose e como critério de exclusão a presença de 

qualquer outro sintoma vestibular, que não a Cinetose. Inicialmente foi realizada anamnese 

específica para garantir ausência de queixas otoneurológicas. Todos os participantes foram 

submetidos a avaliação otológica, audiometria tonal limiar, logoaudiometria, imitanciometria 

e vectoelectronistgmografia analógica. Dos 156 indivíduos selecionados para este estudo, que 

cumpriram todos os critérios de inclusão, 76 (48,72%) eram do sexo masculino  e 80 (51,28) 

do sexo feminino. A avaliação vestibular de 78 indivíduos com Cinetose demonstrou que: o 

exame vestibular esteve alterado em 32 adolescentes (41%); as provas oculares mostraram-se 

normais; a prova calórica foi a mais alterada na avaliação vestibular nos indivíduos com 

 



 

Cinetose, seguido da prova rotatória pendular decrescente à estimulação dos canais verticais, 

caracterizando-se na maioria dos casos, como achados isolados. 

Diante desses fatos, a valorização de sinais e sintomas subjetivos como: alterações 

posturais, vertigens, tonturas, náuseas, vômitos ou demais alterações autossômicas são 

fundamentais para o diagnóstico. Entretanto, a avaliação vestibular na Cinetose, torna-se 

necessária para que sempre que possível seja realizada a devida caracterização do distúrbio 

labiríntico, possibilitando a adoção de medidas terapêuticas personalizadas em função dos 

achados em cada paciente. 
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Abstract 

 

Motion sickness is characterized by movement intolerance, due to a conflict among sensorial 

information. It’s frequently observed during passive locomotion in vehicles, with vestibular 

and neurovegetative symptoms. Motion sickness is an otoneurological clinical picture with 

elevated prevalence in the world population, mainly on children and adolescents. The 

adolescence corresponds to the age between ten years completed and twenty years 

uncompleted, period characterized by physical, emotional, mental and social changes, 

considered therefore, the importance of  paying attention to all possible occurrences in this 

stage, which may possibly harm the normal development of this human being. The aim of this 

study was to evaluate the vestibular system of adolescents with motion sickness complaint, 

through an analogical vector-nystagmography. It was developed at the Otoneurological 

Laboratory of Researches Center at the Hospital  for Craniofacial Anomaly Rehabilitation – 

University of Sao Paulo- Campus Bauru/SP. One hundred and fifty six participants from both 

sex, were evaluated, aged from 10 to 19 years and 11 months, with and without complaints of 

motion sickness. The groups were separated by age and sex. The group with motion sickness 

complaint established this casuistic studied and the group without complaint, determined the 

control group. As an inclusion criterion for both groups, the participants should have been 

aged from 10 years completed to 20 years uncompleted, besides the otological evaluation and 

the normal peripheral hearing. To the group, which formed this studied casuistic, the presence 

of motion sickness was considered as an inclusion criterion, while the exclusion criterion was 

the presence of any other vestibular symptom. Initially a specific interview was performed to 

ensure the absence of otoneurological complaints. All participants were submitted to an 

otological and audiological evaluation (pure tone audiometry, logoaudiometry and 

imitanciometry), and also an analogical vector-nystagmography. Among all 156 subjects 

selected to this study, which fulfilled the inclusion criteria, 76 (48, 72%) were males and 80 

(51, 28%) were females. Results: The vestibular evaluation of 78 subjects with motion 

sickness has demonstrated that: the vestibular exam presented alterations on 32 adolescents 

(41%); the ocular tests showed normal results; the test that presented the most alterations was 

the caloric test, followed by the pendular rotation test decreased to the vertical semicircular 

canals, characterizing in most cases, as an isolated found. 

 



 

According to these founds, the value of the subjective signs and symptoms as: postural 

alterations, vertigos, dizziness, nauseas, vomits or other autosomic alterations are fundamental 

to the diagnose. However, the vestibular evaluation on the motion sickness, becomes 

necessary in order to fulfill the correct characterization of the labyrinth disturbance, making 

possible the adoption of personalized therapeutic methods following the founds on each 

patient. 

Key words: electronystagmography, nystagmus, vertigo, dizziness, nausea, adolescent. 
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1.INTRODUÇÃO 

 



 

1.INTRODUÇÃO 

 

Os profissionais que atuam na prática clínica otoneurológica comumente deparam-se 

com pacientes queixando-se de desconforto, tontura, mal-estar e/ou intolerância durante a 

locomoção em meios de transporte. Tais sintomas caracterizam um distúrbio labiríntico 

denominado de Cinetose e podem interferir consideravelmente nas atividades ocupacionais 

e/ou  cotidianas dos pacientes. 

De acordo com a literatura, Cinetose caracteriza-se por uma intolerância ao 

movimento, surgindo freqüentemente durante a locomoção passiva em veículos, tais como 

lanchas, automóveis, ônibus, trens, aviões, assim como, naves espaciais (aerocinetose), 

resultante de um conflito entre as informações sensoriais, vestíbulo-visuais ou 

intravestibulares, podendo decorrer de alterações periféricas ou centrais.  

Os sintomas e sinais característicos como a náusea cíclica e os vômitos podem ser 

precedidos por bocejos, hiperventilação, salivação, palidez extrema, suor frio e sonolência. A 

aerofagia, tonturas, dor de cabeça, desconforto geral e fadiga, podem ocorrer juntamente com 

a dificuldade para se concentrar. Nos casos mais graves, podem surgir complicações, como 

desequilíbrio, incoordenação motora, hipotensão arterial, desidratação, depressão e até 

prostração severa. Desta forma, a Cinetose gera um grande desconforto, o que pode prejudicar 

a qualidade de vida dos indivíduos. 

Apesar da elevada prevalência da Cinetose na população mundial, não é vista como 

doença pela mesma, sendo que na maioria das vezes, o indivíduo apesar dos sintomas 

desagradáveis, convive com os mesmos por anos, até procurar atendimento especializado. 

Na prática clínica, a Cinetose é observada nas diversas faixas etárias, sendo mais 

comum na infância. Considerando a literatura específica, poucos estudos focaram a Cinetose 

na adolescência, e mesmo quando abordado é de forma incipiente. 

Considera-se a fase da adolescência, o período de transição entre a infância e a 

adultícia, cujos limites etários foram estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, 

delimitando os indivíduos representados pelo segmento etário compreendido entre dez anos e 

vinte anos incompletos (Brasil, 1996). Neste período, os adolescentes passam por grandes 

transformações, onde mudanças físicas e psicológicas ocorrem repercutindo de maneira global 

em suas vidas. É a fase caracterizada pelos impulsos do desenvolvimento físico, emocional, 

psicológico, intelectual, mental e social, sendo portanto, importante estar sempre atento às 

possíveis intercorrências nessa fase, que possam prejudicar o adequado desenvolvimento 

deste ser,  intervindo sempre que possível e necessário ( Radzik et al. 2002).  

 



 

Baseando-se nesses pressupostos, considera-se que avaliar o sistema vestibular de 

adolescentes com queixas de Cinetose poderá auxiliar no processo diagnóstico e na 

intervenção terapêutica, contribuindo para melhor qualidade de vida e desenvolvimento. 
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2.BASES TEÓRICAS 

 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA AUDITIVO 

 

O sistema auditivo, um dos principais sistemas sensoriais do nosso organismo, está 

formado e em funcionamento desde o sexto mês de vida intra-uterina. Embora suas conexões 

centrais não estejam funcionando integralmente ao nascimento, é de essencial importância 

para o desenvolvimento da linguagem e das funções cognitivas desde o início da vida, 

desempenhando, desse modo, papel fundamental para a integração do homem à sociedade. 

(Caldas Neto,1999).  

 Morata & Santos (1994) afirmaram que a orelha está contida no osso temporal e tem 

como funções principais o equilíbrio e a audição. Do ponto de vista didático, pode-se dividir a 

orelha em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. (Figura 1)  

 

 
FIGURA 1 – Sistema auditivo 

       www.corpo humano.hpg.ig.com.br 

 

 

O osso temporal, um dos ossos do crânio, localiza-se na face lateral da caixa craniana, 

é sem dúvida, um dos ossos mais complexos tanto no aspecto anatômico como no funcional 

(Munhoz et al., 2000).   

 

 



 

ORELHA EXTERNA 

 

A orelha externa é formada pelo pavilhão auditivo (antigamente denominado orelha) 

e pelo canal auditivo externo ou meato auditivo. Todo o pavilhão auricular (exceto o lobo 

ou lóbulo) é constituído por tecido cartilaginoso recoberto por pele, situado na face lateral 

do crânio tendo como função captar e canalizar os sons para a orelha média. O pavilhão 

auricular apresenta algumas pregas e sulcos: 

• Hélix – a prega mais externa; 

• Anti-hélix – a prega mais externa; 

• Tragus - saliência localizada anteriormente ao meato acústico externo; 

• Anti-tragus – saliência que se encontra no final da anti-hélix; 

• Concha – região mais profunda que fica entre a anti-hélix e a abertura do meato 

acústico externo; 

• Lóbulo – apêndice do tecido adiposo que fica na região inferior do pavilhão auricular 

 

O canal auditivo externo estabelece a comunicação entre a orelha média e o meio 

externo, tem cerca de três centímetros de comprimento e está escavado em nosso osso 

temporal. É revestido internamente por pêlos e glândulas que fabricam uma substância 

gordurosa e amarelada, denominada cerume ou cera. Tanto os pêlos como o cerume retêm 

poeira e micróbios que normalmente existem no ar e eventualmente entram nas orelhas. O 

canal auditivo externo termina numa delicada membrana - tímpano ou membrana timpânica 

- firmemente fixada ao conduto auditivo externo por um anel de tecido fibroso, chamado 

anel timpânico (Momensonhn-Santos & Russo, 2005). 

 

ORELHA MÉDIA  

 

A orelha média começa na membrana timpânica e consiste, em sua totalidade, de um 

espaço aéreo – a cavidade timpânica – no osso temporal. Dentro dela estão três ossículos 

articulados entre si, cujos nomes descrevem sua forma: martelo, bigorna e estribo. Esses 

ossículos considerados os menores ossos do corpo humano, encontram-se suspensos e 

mantidos em posição, dentro da cavidade timpânica por uma série de ligamentos muito 

delgados e por músculos, funcionando como uma ponte que liga a membrana timpânica à 

orelha interna. O cabo do martelo está encostado no tímpano; o estribo apóia-se na janela 

 



 

oval, um dos orifícios  dotados de membrana da orelha interna que estabelecem 

comunicação com a orelha média, que  também  se comunica com a nasofaringe, através de 

um canal osteo cartilaginoso denominado tuba auditiva (antigamente denominada trompa de 

Eustáquio). Esse canal permite que o ar penetre na orelha média. Dessa forma, de um lado e 

de outro do tímpano, a pressão do ar atmosférico é igual. Quando essas pressões ficam 

diferentes, não ouvimos bem, até que o equilíbrio seja restabelecido (Momensonhn-Santos 

& Russo, 2005)  

Menegotto & Couto (1998) registraram que a função da orelha média é fazer uma 

“ponte” entre a orelha externa e a orelha interna, ou precisamente, entre o meio aéreo da 

orelha externa e o meio líquido da orelha interna. Esta “ponte” inicia-se na membrana 

timpânica, passa pela cadeia ossicular e termina na janela oval.  A Membrana timpânica 

(MT) é uma estrutura da orelha média, transparente, com aparência circular, com pequena 

concavidade e apresenta 80 mm2 de superfície, 10 mm de diâmetro e 0,1 mm de espessura. 

No adulto, apresenta-se em posição oblíqua, voltada ântero-lateralmente. É constituída por 

três camadas de tecido de origem diversa: a primeira, a mais externa, de natureza epitelial, 

de origem ectodérmica, a segunda, intermediária fibrosa, de origem mesodérmica a terceira, 

e profunda (interna) mucosa, de origem endodérmica. Esta membrana é dividida em 

quadrantes: póstero-superior, póstero-inferior, ântero-superior e ântero-inferior. Apresenta 

duas porções: a primeira Parte Flácida ou membrana de SHRAPNELL é uma porção fina e 

frouxa; corresponde à parte da membrana que é formada por epiderme e mucosa, situada 

acima das pregas malares.  

Bonaldi et al. (1998) consideraram que a parte Tensa ou lâmina própria é responsável 

pela compliância da MT e transmissão de vibração para a orelha média devido o arranjo de 

fibras que contém. O cabo do martelo situa-se firmemente aderido às fibras da camada média, 

sendo o ossículo constantemente tracionado para dentro por ligamentos e pelo músculo tensor 

do tímpano, o que mantém a membrana tensa e permite a transmissão das vibrações sonoras. 

Do ponto de vista funcional a MT pode ser dividida em três zonas; que se diferenciam pela 

composição de suas fibras e o modo de vibração: zona central, zona intermediária e zona 

periférica. Os autores acrescentam que, de modo geral, a vibração é transferida das zonas 

central e periférica para a intermediária, no entanto podem ser diferenciados movimentos 

vibratórios com relação à freqüência de estimulação. 

De acordo com Menegotto & Couto (1998), até 2 ou 3 Khz aproximadamente a MT 

vibra como um todo, em movimentos de vai e vem. Acima disso, vibra por partes, com suas 

porções respondendo de forma diferenciada às diversas freqüências. 

 



 

Momensonhn-Santos & Russo (2005) afirmaram que a orelha média tem um papel  

muito importante na transmissão do fluxo de energia sonora. Esta energia vinda da orelha 

externa é conduzida com perfeição à orelha interna, sem que haja perda ou alteração das suas 

características físicas. Assim, a orelha média é conhecida como transdutor mecânico, pois 

permite as vibrações vindas pelo meio aéreo em movimentos hidro-mecânicos no líquido que 

preenche o labirinto membranoso. Se a orelha média não existisse haveria perda de qualidade 

dessa energia devido à diferença de densidade existente entre os meios aéreo e líquido.  

Segundo Russo (1993) diz que a posição que o conjunto tímpano-ossicular oferece à 

passagem da onda sonora que penetra no CAE é denominada da impedância mecânica da 

orelha média, parte da energia acústica que incide na MT é refletida para fora, e a outra parte 

é transmitida para a orelha média pela vibração da membrana timpânica. A orelha média tem 

como função principal facilitar a transmissão das ondas sonoras do ar para os fluídos da 

orelha interna; considerando que o ar tem baixa impedância, enquanto os fluídos cocleares 

apresentam uma alta impedância, portanto é necessário a adaptação entre as impedâncias por 

meio da ação transformadora da cadeia ossicular. O autor afirma que a impedância da orelha 

média é determinada por três fatores: o primeiro denominado massa, relacionada ao peso e à 

densidade dos elementos dentro do sistema (cadeia ossícular), MT e fluídos da orelha interna; 

o segundo diz respeito à rapidez, relacionada ao movimento da platina do estribo e à 

resistência dos fluídos cocleares, contribuindo para manter a forma e posição do sistema 

móvel. Estes dois fatores são conhecidos como reactância, que é parte da impedância que 

depende da freqüência sonora, sendo que estes não atuam na faixa de freqüência, denominada 

de zona de ressonância, que compreende as freqüências entre 500 a 4.000 Hz. O último dos 

três fatores é a resistência, oriunda da transformação da energia aplicada no sistema ossicular, 

conhecida como fricção ou atrito; está vinculada à suspensão dos ossículos pelos músculos e 

ligamentos. 

Lopes (1972) definiu a resistência como a parte da impedância que não depende da 

freqüência sonora, sendo função da densidade do meio e da velocidade de propagação do som 

no meio. O ajustamento entre duas diferentes impedâncias (ar e fluído cocleares) é realizado 

por dois sistemas de amplificação mecânica, o sistema de alavanca e redução de área. 

Morata & Santos (1994) assinalaram que o sistema de alavanca aumenta a força de 

transmissão da MT em 1,3 vez. Esta relação, multiplicada pela diferença da área da membrana 

e a placa do estribo, que é de dezesseis vezes, faz com que a pressão sobre o líquido da cóclea 

seja 22 vezes (17 x 1,3) maior que a exercida pela onda sonora sobre a Membrana Timpânica. 

 



 

Russo (1993) acrescentaram que a contribuição dada pelo sistema de alavanca é de 

aproximadamente 2,5 dB, ao passo que o aumento da intensidade sonora, fornecido pela 

relação de área, é de cerca de 27 dB. O sistema tímpano-ossicular desempenha outro papel 

importante, a seleção de entrega de energia acústica para uma só das janelas cocleares, 

compensando a perda de energia, anteriormente citada de 99,9% e harmonizando as diferentes 

impedâncias, e com isso, alterando a inércia que o meio líquido tem no ar.  A seleção de 

entrega de energia acústica, para uma só das janelas cocleares, consiste no movimento 

simultâneo das duas janelas, ou seja, enquanto a janela oval se move para dentro, a janela 

redonda se move para fora (inversão de fases). 

Morata & Santos (1994) completaram que o músculo tensor do tímpano traciona o 

cabo do martelo para dentro e o estapédio para fora, provocando maior rigidez no sistema e 

reduzindo a transmissão de sons, principalmente de baixas freqüências, menores do que 1.000 

Hz. Estes mesmos autores afirmam que o músculo estapédio é responsável pelo reflexo 

acústico (ou estapediado), articularmente na presença de ruídos intensos e, aparentemente, é 

mais sensível a sons complexos que a sons puros. A duração desse reflexo é de 35 a 150 

milessegundos, para sons de aproximadamente 80 dB acima do limiar auditivo. Sendo que a 

atenuação propiciada varia de 15 a 33 dB, ou seja, 15 dB a partir do limiar do reflexo, 

portanto somente 5 dB de um estímulo sonoro com intensidade de 20 dB acima do limiar do 

reflexo será transmitido à cóclea. Na presença de estimulação sucessiva aparentemente o 

reflexo se adapta ou relaxa após 15 segundos de exposição a um ruído intenso e contínuo. 

Ressaltam os mesmos autores que os músculos não são irreversivelmente fatigados, uma vez 

que o reflexo gradualmente relaxa durante uma estimulação contínua, devido a um gradual 

decréscimo na sensação de intensidade (LOUDNESS) que ocorre com estímulos de longa 

duração (adaptação neural). Segundo o autor existe um intervalo de tempo entre a ocorrência 

do estímulo e o início da contração muscular (de aproximadamente 10 mseg) o qual limita sua 

efetividade na atenuação de ruído de impacto. 

Carvalho (1996) evidenciaram que a orelha média, além da função de amplificação do 

sinal acústico que atinge a cóclea, exerce uma função protetora, na medida que sob 

estimulação de sons de alto nível de pressão sonora, é capaz de diminuir sua admitância 

acústica por contração reflexa de seus músculos. Caracteriza-se ainda por permitir menor 

amplificação dos sons graves, diminuindo o efeito do mascaramento desses sons sobre os 

estímulos mais agudos, os quais, compõem primordialmente a cadeia de fala. 

 



 

Classicamente, atribui-se à contração dos músculos tensores do tímpano e estapédio a 

função de proteção das estruturas da orelha interna a danos que possam ser causados por sons 

intensos, especialmente os de freqüência grave (Wever & Laurence, 1954).  

Segundo Momensonhn-Santos & Russo (2005), a contração reflexa dos músculos da 

orelha média é a resultante motora da estimulação da membrana timpânica por energia sonora 

captada pelo pavilhão auricular e transmitida através do meato acústico externo. Todas as 

vezes que um fluxo de energia sonora percorre este trajeto, provoca uma mudança na posição 

e vibração da membrana timpânica. Essa vibração é transmitida à cadeia ossícular que, através 

do estribo chega à janela do vestíbulo e se transmite aos líquidos da orelha interna. Esta 

alteração na dinâmica dos líquidos produz uma modificação na posição das estruturas 

sensórias( órgão de corti ) que, dessa forma, sofrem modificações de seu potencial bio-elétrico 

de repouso, e acabam por disparar um impulso nervoso. Se o estímulo sonoro apresentar 

intensidade superior a 70-90 dB acima do limiar mínimo de audição do indivíduo, um circuito 

nervoso denominado arco reflexo estapédio-coclear, entra em ação. Esse circuito se inicia 

com a transmissão do impulso através da orelha externa, orelha média e estruturas sensoriais 

da orelha interna e nervo vestíbulo coclear. Ao atingir o tronco encefálico, um sinal de alerta é 

disparado e o circuito passa a ativar seu mecanismo de proteção que ocorre com a estimulação 

do nervo facial e que por sua vez, vai provocar a contração do músculo estapédio e alterar o 

padrão de vibração do estribo na janela do vestíbulo e dessa forma, prevenir lesões das 

estruturas da orelha média e orelha interna.       

 

ORELHA INTERNA 

 

A orelha interna subdivide-se em dois sistemas: o sistema auditivo, representado pela 

cóclea ou labirinto anterior; e o vestibular( relacionado com o equilíbrio corporal), 

representado pelo vestíbulo e canais semi-circulares ou labirinto posterior. Ambos os sistemas 

estão protegidos pela cápsula ótica e localizados na porção interna da orelha. (FIGURA 2)  
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FIGURA 2 – Cóclea e labirinto posterior 
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Segundo Momensonhn-Santos & Russo (2005), a orelha interna, também denominada 

de labirinto, localiza-se na porção petrosa do osso temporal; constitui-se por uma série de 

cavidades e passagens dentro do osso que é chamada de labirinto ósseo. O labirinto ósseo 

compreende anteriormente a cóclea que possui função auditiva. 

A cóclea ou caracol é um tubo helicóide de aproximadamente 2,5 giros e 

aproximadamente 35 mm de extensão. É constituída por três elementos: a) modíolo, núcleo ou 

columela, pequeno cone de tecido ósseo esponjoso, que ocupa o eixo da cóclea e cuja base 

apresenta uma fileira dupla de orifícios, o crivo espiróide, para passagem dos filetes do nervo 

coclear no fundo do meato acústico interno; é no modíolo que se encontra também o gânglio 

espiral; b) canal espiral da cóclea, tubo ósseo que se enrola em torno do modíolo, descrevendo 

duas voltas e meia em espiral; c) lâmina espiral óssea, que se inicia no assoalho do vestíbulo, 

projeta-se do modíolo como a aba de um parafuso, introduz-se no canal espiral da cóclea e 

descreve as mesmas voltas em espiral que este último. Possui uma face anterior e outra 

posterior, uma borda interna aderente ao modíolo e uma borda externa livre. A cóclea 

membranosa, também conhecida como ducto coclear, rampa ou escala média aloja-se no 

 



 

canal espiral da cóclea, dispondo-se a partir da borda livre da lâmina espiral óssea e seguindo 

o seu formato espiralado, começando na parte inferior do vestíbulo, onde se conecta ao sáculo 

através do dueto reuniens, terminando em fundo cego no ápice da cóclea. O canal espiral da 

cóclea é dividido pela lâmina espiral e ducto coclear em duas porções: rampa ou escala 

vestibular, que se inicia no vestíbulo, e rampa ou escala timpânica, que termina em fundo 

cego próximo à janela da cóclea, ocluída pela membrana timpânica secundária e voltada para 

a cavidade timpânica. Ambas as rampas comunicam-se no vértice da cóclea por um orifício 

chamado helicotrema. Em cortes transversais, o ducto coclear apresenta o formato de um 

triângulo, com um dos lados apoiado sobre a lâmina espiral óssea, e o vértice apontando para 

o modíolo. Seu lado inferior está anatomicamente localizado posteriormente e corresponde à 

membrana basilar, que na sua parte interna possui uma formação chamada órgão de Corti, 

responsável pela audição, constituído por um arranjo complexo de células de sustentação e 

células neuroepiteliais. Após a ativação da cadeia ossicular pelas ondas sonoras captadas pela 

orelha externa, a platina do estribo (último osso da cadeia) promove uma onda de propagação 

na perilinfa, a partir da janela oval, estrutura situada entre a orelha média e interna. Tal 

propagação alcança uma porção da cóclea - a membrana basilar, ocasionando a sua vibração e 

ativação posterior de células neuroepiteliais ciliadas externas, que culmina com a 

despolarização de células ciliadas internas. Em seguida, sinais são enviados para o nervo 

acústico, no nível da cóclea, atingindo o gânglio espiral. A partir do gânglio espiral, os 

impulsos propagam-se por estruturas do tronco cerebral (núcleos cocleares, complexo olivar, 

lemnisco lateral, colículo inferior) e alcançam o corpo geniculado medial, de onde vão para a 

área auditiva cortical no giro temporal transverso anterior - e são reconhecidos (Cezar et al. 

2001.  

 

SISTEMA AUDITIVO CENTRAL 

 

O Sistema Auditivo Central compreende as grandes vias auditivas sub-corticais que, 

através de impulsos eletro-nervosos, fazem a transmissão para os centros corticais auditivos 

no lobo temporal.  

Bonaldi et al. (1998) afirmaram que a cóclea é inervada por fibras do VIII par 

craniano, compondo o sistema aferente e eferente. Cerca de 90% a 95% das fibras aferentes 

realizam sinapse com células ciliadas internas, enquanto que 5% a 10% apenas com externas. 

Desta forma, as células ciliadas internas são as responsáveis pelo processo de codificação do 

estimulo auditivo.  

 



 

As fibras eferentes são constituídas por neurônios ganglionares tipo I, com 

prolongamentos periféricos pequenos e terminais em contato com as células ciliadas internas, 

funcionando como transmissor da mensagem sonora para o córtex auditivo. Com relação às 

fibras eferentes que se relacionam com as células ciliadas internas, o sistema é considerado 

sistema eferente lateral e presume-se que atue como inibidor durante a exposição a sons 

internos. As células ciliadas externas recebem fibras aferentes, que se curvam em um sistema 

espiral de fibras geometricamente organizadas. Os neurônios são do tipo II, com fibras 

espirais não-mielinizadas e ramificadas que enviam aos centros nervosos apenas mensagens 

lentas e em número reduzido. A movimentação do estribo na janela oval produz ondas de 

pressão hidráulica que se propagam pelos líquidos que ocupam a cóclea – perilinfa e 

endolinfa. A membrana basilar, por meio da movimentação, estimula as células ciliadas a 

dobrar os seus cílios, colocando-os em contato com a membrana tectória, gerando a 

despolarização e repolarização.  

 Segundo Morata & Santos (1994) quando a membrana basilar vibra em direção à 

rampa vestibular as células despolarizam, e quando retorna em sentido contrário, 

hiperpolarizam, gerando uma diferença de potencial que estimula as fibras nervosas, 

conforme, representação esquemática apresentada na (FIGURA 3). 

 
FIGURA 3 - Membrana Basilar 
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 Após desencadear o impulso nervoso, as fibras nervosas fazem sinapse no gânglio 

espiral de Corti e deste saem fibras em direção a núcleos bulbares, onde fazem sinapse que 

são transmitidas aos núcleos Olivares superiores ipsi e contralateral. A via auditiva segue em 

direção ao colículo inferior e, por último, atinge o córtex auditivo, situados no lado temporal.  

Russo (1999) acrescentara que, em algumas estações de retransmissão, dispostas na 

via auditiva, algumas fibras se encaminham para o hemisfério cerebral correspondente à 

orelha estimulada e outras cruzam, agrupando-se de acordo com a freqüência dos sinais 

sonoros que transportam. 

Morata & Santos (1994) completaram que são nos diversos níveis do sistema nervoso 

em que o som é interpretado quanto à freqüência, intensidade e discriminação da direção da 

fonte que o originou e onde tem origem uma série de reflexos involuntários e inconscientes, 

por exemplo o virar da cabeça para a fonte de ruído, o fechar os olhos à explosão, os 

sobressaltos com estímulos que alteram a circulação, a respiração, o processo digestivo e 

todos os efeitos extra-auditivos induzidos pelo ruído. 

 

 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA VESTIBULAR 

 

 
FIGURA 4- Sistema vestibular 
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Com base em sua anatomia e fisiologia, o sistema vestibular possui duas principais 

divisões: o sistema vestibular periférico e o sistema vestibular central.(FIGURA 4). O 

primeiro é constituído por células ciliadas das cristas ampulares dos ductos semicirculares, 

células ciliadas das máculas utriculares e saculares no labirinto membranoso, fibras nervosas 

aferentes e eferentes, gânglio de Scarpa, nervos vestibulares superior e inferior e anastomoses 

vestíbulo-faciais e vestíbulo-cocleares.O segundo, por sua vez, é constituído por conexões 

neurológicas ao nível do tronco cerebral, cerebelo e córtex cerebral com inputs sensoriais 

advindos do sistema vestibular periférico, visual e sistema proprioceptivo, através dos núcleos 

vestibulares no soalho do quarto ventrículo do tronco encefálico, vias vestíbulo-oculomotoras, 

vestíbulo-cerebelares, vestíbulo-corticais, vestíbulo-espinais, vestíbulo-vagal, vestibulares 

eferentes e interrelações com a formação reticular e outras áreas do sistema nervoso central 

(Figura 4). (Ganança & Caovilla, 1998;  Munhoz & Silva, 1998 ). 

O vestíbulo trata-se de uma cavidade ovalóide, situado atrás da cóclea, com a qual se 

comunica efetivamente. O vestíbulo membranoso é composto por duas bolsas, o sáculo 

(ântero-inferior e mais medial), que se comunica com o ducto coclear por meio de um ducto 

delgado e curto – ducto reuniens, unindo os espaços endolinfáticos dos labirintos anterior e 

posterior; e o utrículo (póstero-superior e mais lateral). O sáculo e o utrículo se comunicam 

através de dois ductos que confluem para formar o ducto e o saco endolinfáticos. Este último 

localiza-se na face posterior do osso temporal, e é separado da fossa craniana por dois 

folhetos de dura-máter. Desse modo, há uma continuidade entre o folheto externo da dura-

máter, o saco endolinfático e as paredes do labirinto membranoso. As paredes lateral, 

posterior e superior do vestíbulo possuem cinco pequenos orifícios circulares que representam 

a abertura dos canais semicirculares ósseos. A estas aberturas correspondem a intersecção dos 

canais semicirculares membranosos (ductos semicirculares) com o utrículo. Há ainda um 

sexto orifício na parede lateral, a janela oval, obliterada pela platina do estribo (Herdman, 

2002). 

As máculas são órgãos sensoriais do sáculo e do utrículo representadas por manchas 

que repousam nas paredes membranosas dessas cavidades. Elas são portadoras de células 

sensoriais (ciliadas) e de sustentação. Sobre elas, repousa uma lâmina de substância gelatinosa 

(membrana otolítica), cheia de cristais de carbonato de cálcio – os otólitos, na qual estão 

imersos os cílios das células sensoriais, à semelhança do que ocorre no órgão de Córti. Do 

pólo basal dessas células, as fibras dendríticas do nervo vestibular partem em direção ao 

espaço perilinfático e penetram na cápsula ótica ao encontro do gânglio de Scarpa, onde se 

localiza o primeiro neurônio vestibular. As fibras do sáculo participam da formação do nervo 

 



 

vestibular inferior; e as do utrículo, do superior (Caldas Neto, 1999). Segundo o autor, as 

máculas do sáculo e do utrículo são sensíveis aos deslocamentos lineares. Por inércia, a 

membrana otolítica desliza sobre as máculas, deslocando assim os cílios das células sensoriais 

e desencadeando o impulso elétrico em direção ao gânglio de Scarpa que está próximo das 

ampolas. Para a mácula do sáculo, esse deslizamento é máximo nos deslocamentos no plano 

vertical. Já para a mácula do utrículo, os movimentos para frente e para trás são mais eficazes. 

As informações de ambas as máculas, bilateralmente, integram-se em nível central para a 

formação da consciência exata do movimento. Quando as fibras são flexionadas na direção da 

célula ciliada mais longa (ou no sentido oposto), o índice de descarga aumenta ou diminui no 

nervo vestibular. 

Os canais semicirculares (CSCs), por sua vez, dividem-se em três, bilateralmente: um 

horizontal – canal semicircular horizontal ou lateral; e dois verticais – canal semicircular 

posterior e o superior (ou anterior).São três estruturas com formato de uma letra “C” com 

diâmetro aproximado de 8mm, dispostas ortogonalmente entre si, como se fossem três lados 

adjacentes de um cubo. O CSC horizontal está localizado aproximadamente a 30° do plano 

horizontal. Os CSCs anterior e posterior formam entre si e com o CSC horizontal um ângulo 

de 90°, e com o plano sagital um ângulo de 45°, de maneira que o CSC anterior de um lado se 

encontra no mesmo plano do CSC posterior do lado oposto. As duas extremidades de cada um 

dos CSCs terminam no utrículo. Enquanto uma delas é aberta promovendo uma comunicação 

entre CSC e utrículo, a outra apresenta uma dilatação denominada ampola, que contém uma 

estrutura, a cúpula, composta por uma substância gelatinosa, que fecha a comunicação com o 

utrículo. Na região ampular há também um espessamento epitelial denominado crista 

ampular, que contém as células ciliadas. Localizadas logo abaixo da cúpula, estas células 

mantém seus cílios embebidos na substância gelatinosa, de modo que são os movimentos de 

deflexão da cúpula que levam à inclinação dos cílios. 

  Os CSC respondem a aceleração angular, isto é, a movimentos de rotação da cabeça. O 

movimento da cabeça leva necessariamente ao movimento do CSC. A endolinfa contida no 

CSC, por outro lado, devido à inércia se desloca na direção oposta, e este deslocamento 

provoca a deflexão da cúpula com conseqüente inclinação dos cílios  (Mor et al., 2001) 

No CSC horizontal os cinocílios estão posicionados com o eixo de polarização na 

direção do utrículo e nos CSCs anterior e posterior na direção oposta; a inclinação dos cílios 

na direção do cinocílio leva à despolarização da membrana. Torna-se fácil compreender, 

portanto, que o deslocamento ampulípeto (na direção da ampola) da endolinfa no CSC 

 



 

horizontal é excitatório, enquanto nos CSCs anterior e posterior a excitação é dada pelo 

deslocamento ampulífugo (fugindo da ampola) (Leigh & Zee, 1999). 

 No interior do labirinto ósseo há um labirinto membranoso que acompanha sua forma. 

Entre os labirintos ósseo e membranáceo encontra-se um líquido, a perilínfa, rica em sódio e 

pobre em potássio, como os líquidos extracelulares. O interior do labirinto membranáceo é 

preenchido por endolinfa, rica em potássio e pobre em sódio, como os líquidos intracelulares. 

Os três ductos semicirculares no labirinto membranáceo, no interior dos respectivos canais 

semicirculares, estão presos a eles por trabéculas fibrosas e comunicam-se com o utrículo 

através de cinco orifícios. O utrículo (maior e oblongo) e o sáculo (menor e piriforme) estão 

localizados no vestíbulo, parte central do labirinto. O ducto utrículo-sacular comunica o 

utrículo com o sáculo. O ducto endolinfático é um canal originado do sáculo que atravessa o 

aqueduto vestibular e desemboca em uma dilatação, o saco endolinfático, na dura-máter do 

osso temporal. O sáculo une-se ao canal coclear do labirinto anterior pelo ductus reuniens. 

Esses ductos semicirculares contêm órgãos sensoriais – as cristas ampulares, que possuem 

células sensoriais ciliadas imersas em uma substância gelatinosa (a cúpula), que se movem de 

acordo com as correntes endolinfáticas. Essas cristas ampulares são especialmente sensíveis 

aos movimentos rotatórios de cabeça, que induzem por inércia a formação da corrente 

endolinfática que percorrem a semicircunferência dos canais em direção à ampola ou para 

longe dela. As cristas ampulares dos canais semicirculares e as máculas do sáculo e do 

utrículo formam os receptores vestibulares da orelha interna. Esses receptores são 

considerados proprioceptivos, pois assim como os fusos neuromusculares e órgãos 

neurotendinosos, informam sobre a posição da cabeça no espaço (Machado, 1993; Herdman, 

2002). 

Segundo Leigh & Zee (1999), as células ciliadas estão presentes nos Canais 

semicirculares (CSC) e órgãos otolíticos e são as estruturas capazes de transformar o estímulo 

mecânico (aceleração) em sinal neural. São compostas por diversos cílios organizados em 

relação ao seu tamanho, em ordem crescente na direção de um único cinocílio. O potencial de 

membrana da célula ciliada depende da inclinação destes cílios, da seguinte maneira: 

inclinação dos cílios na direção do cinocílio leva a uma despolarização de membrana e na 

direção contrária à hiperpolarização. No CSC horizontal estas células ciliadas estão 

organizadas de tal forma que todos os cinocílios estão no sentido do utrículo, e nos CSCs 

anterior e posterior estão dispostas de maneira inversa, com os cinocílios no sentido oposto ao 

utrículo, o que em ambos os casos forma um eixo de despolarização. Na mácula dos órgãos 

 



 

otolíticos estas células estão arranjadas com seus cinocílios na direção de uma linha curva, 

que atravessa a mácula denominada estríola. 

Segundo Herdman (2002), o sistema vestibular humano é constituído por três 

componentes: um sistema sensorial, um processador central e um mecanismos de resposta 

motora. O aparelho periférico consiste num conjunto de sensores do movimento, os quais 

enviam informação ao sistema nervoso central, especificamente ao complexo nuclear 

vestibular e ao cerebelo, sobre a velocidade angular da cabeça, a aceleração linear e a 

orientação cefálica em relação ao eixo gravitacional. O sistema nervoso central processa esses 

sinais, para estimar a orientação cefálica. A resposta do sistema vestibular central é 

transmitida aos músculos extra-oculares à medula espinhal para preparar dois reflexos 

importantes para a manutenção do equilíbrio corporal: Reflexo vestíbulo-ocular (RVO) e 

reflexo vestíbulo-espinhal (RVE). O RVO gera movimentos oculares, os quais permitem uma 

visão nítida quando a cabeça está em movimento. O RVE gera um movimento corpóreo de 

compensação com o objetivo de manter a estabilidade cefálica e postural e, desta forma, evitar 

quedas.  

As fibras aferentes do sistema vestibular transportam informações para o sistema 

nervoso central, enquanto que as fibras eferentes são inibidoras, modulando a excitabilidade 

celular às estimulações sensoriais. O estímulo adequado para a ativação sensorial é uma força 

agindo sobre a parte superior da célula ciliada, inclinando os cílios. Forças perpendiculares à 

superfície celular não exercem efeitos de estimulação (Ganança & Caovilla, 1998). 

      Comunicações funcionais entre os nervos vestibular, facial e coclear são mantidas por 

anastomoses vestíbulo-faciais e vestíbulo-cocleares. Neurotransmissores aferentes e eferentes, 

liberados nos receptores vestibulares, e os neurotransmissores simpáticos, entre as fibras 

aferentes do nervo vestibular e os núcleos vestibulares, conduzem as informações da célula 

sensorial ao sistema nervoso central. Os núcleos vestibulares são estações da via vestibular 

onde se processam as integrações das informações sensoriais que influenciam os movimentos 

oculares, a orientação espacial e a estabilidade do corpo. Estes núcleos controlam ainda, os 

reflexos vestíbulo-ocular, vestíbulo-espinhal e vestíbulo-cerebelar, constituindo um 

importante centro de interação sensório-motora. Dessa forma, os impulsos bioelétricos, 

provenientes dos receptores sensoriais, são encaminhados para os dendritos dos neurônios que 

atravessam o meato acústico interno, chegam ao gânglio de Scarpa, constituído por corpos 

celulares neuronais, prosseguem pelos axônios neuronais que cruzam a região do ângulo 

pontocerebelar e alcançam os núcleos vestibulares do mesmo lado. As vias vestíbulo-

corticais, relacionadas com o controle da posição corporal e a orientação no espaço, cruzam o 

 



 

tálamo e alcançam o córtex cerebral, projetando-se nas áreas vestibulares corticais do lobo 

temporal e do sulco interparietal. As estruturas talâmicas e corticais que recebem os sinais 

vestibulares são ativadas por estímulos proprioceptivos e visuais. Os centros motores da 

medula participam dos reflexos posturais, bem como os sinais dos receptores proprioceptivos 

cervicais (Herdman, 2002). 

 O sistema vestibular é um dos elementos do sistema plurimodal, de estabilização 

estática e dinâmica do equilíbrio, juntamente com os sistemas visual e proprioceptivo.  As 

integrações sensoriais desses três sistemas proporcionam o controle quase que instantâneo dos 

centros nervosos, da oculomotricidade e da motricidade somática, permitindo o 

desencadeamento de respostas reflexas dos olhos e do corpo (Sociedade Brasileira De 

Otorrinolaringologia, 1999). 

O suprimento vascular do sistema vestibular, em suas porções periférica e central, 

advém da artéria vértebro-basilar. Assim, se por alguma razão houver alterações vasculares 

nesta artéria, muito provavelmente o tronco cerebral, o cerebelo e o sistema vestibular 

periférico serão afetados. O labirinto não tem uma rede anastomótica colateral e é altamente 

suscetível à isquemia. Apenas 15 segundos de uma cessação  seletiva de fluxo sangüíneo são 

necessários para eliminar a exitabilidade do nervo vestibulococlear  (Herdman, 2002).   

Caldas Neto (1999) ressaltou a complexidade das integrações das vias vestibulares em 

tronco cerebral, cerebelo e sistemas motores. Segundo o autor, essas integrações são 

fundamentais para que as sensações se traduzam em um adequado equilíbrio corporal, para 

que através de conexões com a musculatura oculomotora, ocorra a fixação ocular. Sem essa 

fixação, o simples ato de andar seria desagradável, pois produziria movimentos 

“insuportáveis” da imagem vista. Além disso, as integrações mencionadas são importantes 

para que através de conexões com a musculatura de membros e tronco, fosse possível a 

manutenção ou adaptação postural em variados planos e situações, evitando assim, 

desequilíbrios e quedas. Desse modo, disfunções desses sistemas provocam o envio de 

informações errôneas aos centros de coordenação do equilíbrio, desencadeando um conflito 

sensorial e, por conseqüência, sensações de vertigem e desequilíbrio, que dentre outras 

situações, podem incapacitar o Homem para a vida social e profissional e, especificamente às 

crianças, podem ocasionar distúrbios do desenvolvimento motor e cognitivo.  

Esquema da neuromaturação do equilíbrio, segundo Hirabayashi & Iwasaki (1995), 

aconteceria: de 3 – 4 anos  a função somatossensorial semelhante ao do adulto, apartir dos 15 

anos a função visual semelhante ao do adulto e até os 15 anos a função vestibular não atingiu 

os parâmetros adultos. 

 



 

Esquema da neuromaturação do sistema vestibular desde o período pré - gestacional 

segundo Ganança & Caovilla, 1999; Lavinsky et al. 1999: 

Período pré- gestacional 

160 S Gestacional - Mielinização do Nervo vestibular 

240 S Gestacional - Reflexo vestíbulo ocular 

320  S Gestacional – Reflexos labirínticos amadurecidos 

  

Período pós- gestacional 

0 – 4 meses – via piramidal e leminisco medial não estão mielinizados 

4 – 6 meses – situação intermediária do processo maturacional 

6 - 18 meses – sinápses dentríticas entre os neurônios corticais e mielinização da via 

piramidal e leminisco medial 

Apartir de 4 anos - respostas similares as do adulto na maioria das provas da avaliação 

do sistema vestibular. 

 

 



 

DISTÚRBIOS VESTIBULARES 

 

O equilíbrio corporal é fundamental no relacionamento espacial do organismo com o 

ambiente. Três sistemas sensoriais concorrem para a manutenção do equilíbrio: o sistema 

visual, o sistema proprioceptivo e o sistema vestibular (figura 5).  
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corporal

 

FIGURA 5 – Sistemas sensoriais responsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal 

 

A perfeita integração desses sistemas, em nível cerebral, juntamente com memórias de 

experiências prévias determina a correta postura do indivíduo. Qualquer disfunção ou conflito 

nesse sistema integrado pode desencadear sintomas que provocam o desequilíbrio corporal. 

Tonturas e desequilíbrio surgem quando algo interferir com o funcionamento normal 

do sistema sensorial do equilíbrio. Tontura é o termo em que o paciente com distúrbio do 

equilíbrio corporal costuma empregar para caracterizar a sensação de movimento do corpo ou 

do ambiente ao seu redor. As tonturas associam-se à sensação de desequilíbrio, mas o 

desequilíbrio corporal também pode ocorrer de forma independente. A vertigem é o tipo mais 

comum de tontura e inclui uma sensação de rotação. A vertigem pode agravar-se às mudanças 

bruscas da posição da cabeça (vertigem de posicionamento) ou em determinadas posições 

corporais (vertigem posicional). Vários são os tipos de tontura não rotatória: instabilidade, 

 



 

flutuação, atordoamento, impressão de queda para frente, ou para trás ou para os lados, 

desequilíbrio ao andar, vacilações ou desvio de marcha. Um mesmo paciente pode relatar 

mais de um tipo de tontura, na evolução do seu distúrbio do equilíbrio corporal. As vertigens 

e outras tonturas, agudas ou crônicas, são freqüentemente ocasionadas por distúrbio funcional 

do labirinto conhecido por distúrbio labirintico, mas também podem ser puramente 

psicológicas, neurológicas ou visuais. A tontura aguda habitualmente é do tipo giratório (crise 

vertiginosa), intensa e com náuseas, vômitos, sudorese palidez, taquicardia, sensação de 

desmaio e prostração; pode durar minutos, horas ou dias e repetir-se em um mesmo paciente, 

com intervalos variáveis de tempo. A tontura crônica costuma ser menos intensa do que a 

tontura aguda e pode ser acompanhada ou não das manifestações neurovegetativas. A tontura 

crônica pode durar meses ou anos, ocorrendo de modo constante, intermitente, com ou sem 

eventuais episódios agudos. As tonturas podem ser leves, moderadas ou severas, e podem 

afetar consideravelmente a qualidade de vida e ser econômica e socialmente devastadoras 

(Ganança & Ganança, 2001; Ganança et al., 2004, Marques, 2004,  Pereira & Saes, 2006). 

Ganança & Caovilla (1998) definiram o termo tontura como sendo a sensação de 

alteração do equilíbrio corporal com caráter rotatório (vertigem) ou não rotatório 

(instabilidade, oscilação, vacilação, titubeio, flutuação, ascensão, afundamento, pulsão, 

impulsão e etc..). Dessa forma, o termo Vertigem foi definido por diversos autores, como uma 

sensação de movimento giratório que pode ser objetiva ou subjetiva (Sociedade Brasileira de 

Otorrinolaringologia, 1999). 

 A vertigem e outros tipos de tonturas podem ser relatados como um sintoma único, ou 

então podem ser associadas a outros sintomas como os distúrbios neurovegetativos e 

alterações auditivas (Beddoe, 1977; Gates 1980; Campos, 1998). 

 A vertigem e outras tonturas podem ser relatadas por crianças, adolescentes, adultos 

ou idosos e apresentam prevalência mais acentuada no sexo feminino, representando 60% dos 

casos. Aproximadamente 85% das tonturas são causadas por disfunções do sistema vestibular 

periférico (quando compromete labirinto e/ou nervo cócleo-vestibular) ou central (quando 

atinge núcleos, vias e inter-relações do sistema nervoso central), e ambas podem ou não estar 

relacionadas com distúrbios em outras partes do corpo humano (Ganança et al., 2000). 

O distúrbio do equilíbrio é considerado uma doença invisível, pois, pacientes 

vertiginosos apesar das tonturas, geralmente apresentam aparência saudável sem nenhuma 

doença física detectável. Nesses casos, é preciso saber lidar com a incompreensão da família e 

amigos, que atribuem erroneamente ao problema uma causa psicológica, uma vez que a 

ansiedade, depressão e pânico associam-se ao quadro clínico (Barbosa, 1991). 

 



 

 Segundo Menón et al. (1999), a vertigem pode ser definida como uma sensação de 

movimento giratório, que pode se objetivo ou subjetivo. A vertigem objetiva, o paciente tem a 

ilusão de que os objetos estão girando em torno de si e na vertigem subjetiva, tem a sensação 

de ele próprio estar girando em torno dos objetos (do meio). Em ambas situações, a vertigem 

pode vir acompanhada de sintomas neurovegetativos e cocleares. 

Dobie et al.(2001) aplicaram questionário  e analisaram a experiência do movimento  e 

a Cinetose em 443 estudantes, na faixa etária de nove a 18 anos. Observou que a Cinetose era 

significativamentemais prevalente nas mulheres. Segundo os autores essa prevalência pode 

estar relacionada a possíveis alterações hormonais.    

Segundo Mangabeira-Albernaz (2002),o sintoma clássico da distúrbio labirintico é a 

vertigem, uma sensação de deslocamento dos objetos que aparecem no campo visual, 

acompanhada de desequilíbrio. As vertigens são um efeito visual do nistagmo, um movimento 

ocular que se origina no sistema labiríntico. O nistagmo é um fenômeno fisiológico de ajuste 

dos movimentos oculares ao fazermos movimentos com a cabeça, em circunstâncias normais 

ele não é percebido. Em circunstâncias patológicas ele se torna muito mais intenso, 

ocasionando a vertigem. 

As tonturas podem ter inúmeras causas. Muitas doenças ou distúrbios funcionais em 

várias áreas do corpo podem secundariamente comprometer o labirinto ou outras partes do 

equilíbrio corporal, podendo causar sintomas vestibulares e auditivos em crianças, 

adolescentes, adultos e idosos. O labirinto é um órgão sensível ao comprometimento 

secundário por doenças à distância (Gananca et al ., 2000;  Ganança et al., 2001a). 

O distúrbio labiríntico é visto pela maioria dos indivíduos como uma doença que 

acomete preferencialmente idosos, porém, na prática clínica nos deparamos freqüentemente 

com crianças e adolescentes que apresentam queixas relacionadas a distúrbios do equilíbrio, à 

dificuldade de concentração, à distúrbios auditivos, alterações do desenvolvimento, fobias e 

problemas sociais os quais podem estar diretamente relacionados a desordens do sistema 

vestibular periférico e/ou central (Pereira & Saes, 2006) 

A literatura descreveu diferentes etiologias para os comprometimentos labirínticos na 

infância e na adolescência, dentre eles encontra-se a Cinetose, a qual porém é pouco  

enfatizada como doença na literatura científica consultada e será colocada em evidência neste 

trabalho. 

 Bakwin (1949), Barabas, Matthews & Ferrari (1983) utilizaram o termo Cinetose para 

designar um conjunto de sintomas resultantes de movimentos oscilatórios e repetitivos do 

corpo, que poderiam ocorrer no automóvel, no barco, no avião, no trem e no elevador. Em 

 



 

crianças, a Cinetose em automóveis seria mais comum que em adultos, geralmente, 

aparecendo durante o segundo ou terceiro ano de vida. As suas manifestações características 

seriam náusea, e vomito, embora, cefaléia, falta de apetite e mal estar poderiam ser os únicos 

sintomas. Para o autor, a náusea é uma resposta esperada nos movimentos oscilatórios 

violentos, porém, nos indivíduos susceptíveis à Cinetose, ela aparece a movimentos mínimos. 

Destacou o fator hereditariedade, pois a Cinetose foi observada em vários membros de uma 

mesma família.  

Para Tyler & Bard (1949), a Cinetose seria desencadeada por acelerações angulares e 

lineares. Nas acelerações lineares, os canais semicirculares seriam os elementos envolvidos 

mais importantes e ocorreria o nistagmo. Nas acelerações verticais ou outras formas de 

acelerações lineares, o utrículo seria estimulado  e não se observaria a ocorrência de nistagmo. 

Preber (1958) identificou que na avaliação otoneurológica realizada em jovens pilotos 

saudáveis, a vertigem e a velocidade angular da componente lenta do nistagmo pós-calórico 

eram maiores nos indivíduos que relataram Cinetose. 

 

Diversos autores enfatizam a importância da valorização de sinais e sintomas 

subjetivos como: alterações posturais; vertigens, tonturas, quedas freqüentes; náuseas, 

vômitos ou demais alterações autossômicas. Dentre tais manifestações destaca-se a cinetose 

que consiste em uma intolerância ao movimento, resultante de um conflito entre as 

informações sensoriais, vestíbulo-visuais ou intravestibulares, podendo decorrer de alterações 

periféricas ou centrais. É um quadro clínico otoneurológico com elevada prevalência na 

população mundial. Surge freqüentemente durante a locomoção passiva em veículos, tais 

como lanchas, automóveis, ônibus, trens, aviões e naves espaciais. Os sintomas e sinais 

característicos como a náusea cíclica e os vômitos podem ser precedidos por bocejos, 

hiperventilação, salivação, palidez extrema, suor frio e sonolência. Aerofagia, tonturas, dor de 

cabeça, desconforto geral e fadiga, podem ocorrer juntamente com a dificuldade para se 

concentrar. Pelo menos uma vez na vida, o indivíduo já apresentou o sintoma da Cinetose.  

Nos casos mais graves, podem surgir complicações nos pacientes, como desequilíbrio, 

incoordenação motora, hipotensão arterial, desidratação, inanição, depressão e até prostração 

severa. A cinetose gera um grande desconforto, o que pode prejudicar a qualidade de vida dos 

pacientes. Os pacientes com cinetose podem apresentar normalidade nos exames, porém 

apesar desses achados, o quadro clínico permite a confirmação do diagnóstico de acordo com 

o que é descrito em literatura. (Beddoe, 1977; Busis, 1978; Quirós & Schager, 1979, Fried, 

1980; Gates, 1980; Kimoto et al.,1988; Ganança, 1989; Campos, 1993; Hamid, 1993; Lemos, 

 



 

1994; Caovilla & Ganança, 1997; Noaksson et al.,1997; Caovilla et al., 1998; Ganança, 1998; 

Ganança et al., 1999; Lavinsky, Abelin, D’ávila et al., 1999; Fomigoni, Medeiros, Santana  et 

al ., 1999; Ganança et al., 2000a; Anadão et al., 2003). 

Kennedy et al. (1968), submeteram 20 indivíduos com função vestibular normal e dez 

com comprometimento labiríntico a condições climáticas extremamente severas durante uma 

viagem no mar. Os autores observaram que os indivíduos com disfunção vestibular não 

manifestaram os sintomas característicos da Cinetose, ao contrário do que ocorreu com todos 

do grupo controle. Concluíram que o órgão vestibular desempenha um papel essencial na 

etiologia da Cinetose. 

Segundo Money (1970), Money & Miles(1975), Cowings et al.(1986) os sintomas da 

Cinetose podem ser complementados por um grupo de alterações físicas, envolvendo os 

aparelhos cardiovascular, respiratório e gastro-intestinal.  

Lentz & Collins (1977), Brandit (1996) e Ibraim(2003) notaram diminuição na 

suceptibilidade à Cinetose a partir dos 12 anos de idade e maior prevalência no sexo feminino. 

Reason (1978) definiu Cinetose como um fenômeno de mal-adaptação auto-imposto, 

que ocorreria a partir da instalação e cessação de rearranjos sensoriais, quando os inputs 

predominantes dos sistemas sensoriais  (visual, proprioceptivo e vestibular) estivessem em 

variância com os padrões estocados, derivados de experiências prévias com o espaço 

ambiental. Segundo o autor, todos os indivíduos susceptíveis à Cinetose, expostos 

continuadamente a um certo movimento provocador, apresentariam uma diminuição e, 

eventualmente, o desaparecimento dos sintomas da Cinetose. 

Goodhill (1979) observou a presença freqüente de respostas calóricas assimétricas, não 

acompanhadas de perda auditiva, em pacientes com história clínica de propensão à Cinetose 

em automóveis, desde a infância. 

Para Lovan (1984), a Cinetose é um distúrbio do sistema vestibular que afeta 90,0% da 

população em algum momento de sua vida. Segundo este autor haveria uma maior 

suscetibilidade do sexo feminino, atribuída em parte ao sistema endócrino e, em  indivíduos 

na faixa etária de 2 a 12 anos. A Cinetose não seria comum após os 50 anos de idade. 

Segundo Toupet (1984) existiu grande diferença de susceptibilidade individual ao mal 

de transportes, sendo que crianças com menos de 2 anos são aparentemente mais resistentes 

do que as crianças mais velhas, que geralmente são muito sensíveis. 

Matsunaga et al. (1985) realizaram estudo clínico através da pesquisa das provas 

calóricas (com 15 minutos de irrigação calórica com água nas temperaturas de 440 C e 300 C) 

aplicados em um grupo de 22 jovens estudantes, com idade aproximada de 20 anos, com 

 



 

queixa de Cinetose no mar,  e em outro grupo de 29 jovens com a mesma idade,  sem 

sintomas de Cinetose. Os autores não encontraram diferenças significativas entre os 

resultados dos exames dos dois grupos. Entretanto, relataram que o grupo com queixa de 

Cinetose, apresentou maiores valores de velocidade angular da componente lenta e uma maior 

tendência em exibir diferenças na comparação dos resultados entre os dois labirintos 

estimulados. 

Leimann et al. (1988) não encontraram alterações vestibulares por meio da 

vectoelectronistagmografia de 16 pacientes adultos com Cinetose idiopática e em quatro 

pilotos com Cinetose durante o vôo.  

Segundo Kileny (1989)O exame dos movimentos oculares de seguimento induzido 

(prova não vestibular), se integra à avaliação por meio de teste de calibração, rastreio 

pendular e efeito inibidor da fixação ocular. Por meio deste é possível excluir alterações 

oculomotoras que possam afetar o reflexo vestíbulo ocular e obter informações úteis para o 

disgnóstico diferencial de lesões do sistema vestibular, já que os diferentes movimentos 

oculares se seguimento requerem a participação de diferentes centros do sistema nervoso 

central. 

Ávila (1990) avaliou, por meio da vectoelectronistagmografia não computadorizada, 

50 indivíduos com Cinetose crônica, com idade entre 9 e 39 anos, sendo 29 do sexo feminino 

e 21 do sexo masculino. A avaliação do sistema  vestibular mostrou 54% dos exames dentro 

dos parâmetros da normalidade e 46% com sinais de alterações vestibulares periféricas. Os 

achados anormais foram: vertigem de posição em quatro (8,0%) casos, nistagmo espontâneo 

com olhos fechados alterado em nove (18,0%) casos, preponderância direcional do nistagmo 

per-rotatório à estimulação dos canais semicirculares em 13 (26,0%) casos, preponderância 

direcional do nistagmo pós-calórico em quatro (8,0%) casos, hiperreflexia bilateral do 

nistagmo pós-calórico em 13 (26,0%) casos, hiporreflexia unilateral do nistagmo pós-calórico 

em um (2,0%) e hiporreflexia bilateral do nistagmo pós-calórico em um ( 2,0%) caso. 

Hamid (1993) em estudo retrospectivo encontrou a queixa de Cinetose em 6,4% de 

seus pacientes otoneurológicos, dos quais 65% eram do sexo feminino e 35% do sexo 

masculino. Esses pacientes apresentavam como queixa principal a intolerância ao movimento 

desde a infância, tontura e náusea de grau variado, sem sintomas auditivos ou vertigem 

incapacitante. A eletronistagmografia não evidenciou alterações significativas em relação a 

sacadas e rastreio. O autor encontrou nistagmo espontâneo com olhos fechados em três casos 

e não observou a presença de nistagmo semi-espontâneo. O nistagmo posicional esteve 

 



 

presente em 42% de seus casos. Quanto aos antecedentes familiares, o autor observou que 

muitos de seus pacientes relataram pelo menos um membro de sua família com Cinetose, 

concluindo que esses achados são sugestivos da presença de um componente genético da 

Cinetose. 

Crianças com menos de 2 anos de idade são aparentemente mais resistentes a este mal 

de transportes do que crianças mais velhas.Existem 5 tipos de Cinetose: pura, optocinética, 

psiquiátrica, das síndromes vestibulares periféricas ou centrais. Na Cinetose pura, o achado 

típico é a hiperssensibilidade do nistagmo pós-rotatório e/ou calórico. Na Cinetose 

optocinética, soma-se a presença dos sintomas da afecção a pesquisa do nistagmo 

optocinético. A Cinetose psiquiátrica, sem achados específicos na equilibriometria, pode 

ocorrer em crianças com diversos tipos de distúrbios otoneurológicos(Ganança et al.1995).  

Park (1998) afirmou que uma exposição maior a diferentes formas de movimento 

poderia diminuir a susceptibilidade à Cinetose. 

Para Ganança & Caovilla (1999) a Cinetose é extremamente freqüente em crianças 

com mais de 2 anos de idade, raras em adolescentes. Na forma pura, os achados sugestivos à 

múltipla abordagem diagnóstica são a hiperreflexia do nistagmo do nistagmoper-rotatório 

e/ou pós-calórico que podem ocorrer eventualmente. Na forma optociética, os sintomas 

surgem perante estimulação do meio ambiente, provocada através da avalição optocinética. 

 Cinetose, também conhecida como mal do movimento ou síndrome de má adaptação 

á movimentação, mais freqüente em crianças e adolescentes que em adultos, pode ser 

conseqüência de uma hipersensibilidade ao conflito entre as informações visuais, vestibulares 

e somatossensoriais em veículos (automóveis, barcos, ônibus, trens, aviões ou naves 

espaciais) em movimento, ou ser dependente do próprio comprometimento labiríntico em 

diversas vestibulopatias. Náuseas, vômitos, palidez, suor, tonturas, e prostração são os 

sintomas mais comuns. Pode haver predisposição genética. O elemento-chave para suspeitar 

da hipótese diagnóstica de Cinetose é o relato de náuseas, tonturas e mal estar em veículos em 

movimento. (Monet, 1970, Ganança et al.,2000a Ganança & Ganança, 2001, Ganança & 

Ganança, 2001a, Ganança et al., 2004). 

A Cinetose apresenta o fenômeno da adaptação e pode diminuir ou desaparecer com a 

idade.(Sih & Vieira, 1998). 

Na Cinetose a aceleração linear vertical  parece ser mais estimulante e costuma 

produzir mais enjôos. Estímulos visuais( horizonte mável), ventilação insuficiente( fumaça, 

fumo, monóxido de carbono) e fatores emocionais podem interagir com a movimentação e 

precipitar a crise (Ganança et al.,2000a) .  

 



 

Hoffer et al. (2003) acreditam que a fisiopatologia da Cinetose seria devido a um 

conflito sensorial entre os sistema vestibular e o sistema visual. 

Segundo Ganança et al.(2004), os achados comuns na vestibulometria com a 

vectoelectronistagmografia ou a eletronistagmografia são: Na Auto-rotação cefálica: 

eventuais alterações do reflexo vestíbulo ocular horizontal e/ou vertical, e na prova calórica 

normorreflexia, preponderância direcional, hiporreflexia ou hiperreflexia do nistagmo pós- 

calórico. 

Segundo Ganança & Ganança (2001) a Cinetose corresponde ao quadro clínico 

vestibular que se instala ou se agrava quando o indivíduo se encontra em veículo em 

movimento. Geralmente é referido pelo paciente tontura acompanhada de manifestações 

neurovegetativas, que podem ser muito intensas de acordo com a susceptibilidade individual e 

as características (tipo e duração) da respectiva movimentação. Podem ocorrer em aeronaves, 

embarcações, automóveis e até em brinquedos como gira-gira e montanha russa. A 

hipersensibilidade do sistema vestibular, em especial do labirinto posterior, pode ser piorada 

por distúrbios labirínticos periféricos e/ou central.  

Fatores precipitantes da vertigem, quando presentes, podem nortear o diagnóstico para 

determinada afecção, como por exemplo, quando a vertigem aparece durante determinados 

movimentos da cabeça e/ou corpo ou quando em veículo em movimento, apontando para o 

diagnóstico de vertigens posturais e Cinetose (Ganança & Ganança, 2001). 

Freitas Ganança (2002) realizou um estudo retrospectivo da função vestibular, por 

meio da nistagmografia computadorizada com auto-rotação cefálica, em 100 pacientes com 

hipótese diagnóstica de Cinetose, sem sintomas e/ou sinais de outra afecção que pudessem 

justificar o quadro clínico. Os casos estudados eram de 58 pacientes do sexo feminino e 42 do 

sexo masculino, na faixa etária de seis a 40 anos , com predomínio de 63% de pacientes com 

idade de seis à 11 anos. Segundo a autora o exame vestibular evidenciou anormalidades em 

75% dos casos e a hipótese topodiagnóstica identificada foi a de vestibulopatia periférica do 

tipo irritativo. As provas vestibulares que evidenciaram maior numero de alterações foram a 

auto-rotação cefálica em 75% dos casos e a prova calórica com ar, em 37% dos casos. Na 

prova calórica, as alterações identificadas foram hiperreflexia bilateral em 23% dos casos, 

hiperreflaxia unilateral em 10% dos casos e preponderância direcional do nistagmo em 4% 

dos casos. Não observou anormalidades às pesquisas do nistagmo de posição e 

posicionamento, nistagmo espontâneo de olhos abertos e fechados, movimentos sacádicos 

fixos e randomizados, rastreio fixos e randomizados, rastreio pendular e nistagmo 

optocinético. 

 



 

Ibraim (2003) avaliou 69 crianças sendo 23 pertencentes ao grupo controle, 23 com 

Cinetose associada a sintomas não relacionados com a permanência em veículos em 

movimento. As crianças foram submetidas a avaliação médica e vestibulometria com 

vectoelectronistagmografia digital. No grupo com Cinetose associada a sintomas fora de 

veículos em movimento observou-se a presença de vertigem, sintomas neurovegetativos e/ou 

nistagmo durante a pesquisa do nistagmo de posicionamento. Os grupos com Cinetose 

apresentaram valores da velocidade dos movimentos sacádicos fixos, do predomínio 

labiríntico e da preponderância direcional do nistagmo pós-calórico estatisticamente 

significantes à comparação com o grupo controle. O grupo Cinetose associada apresentou 

predomínio labiríntico com valores maiores que os grupos com Cinetose. A autora concluiu 

que os sinais anormais à vestibulometria com vectoelectronistagmografia digital que podem 

ocorrer em crianças de seis a 12 anos de idade com Cinetose são: redução da velocidade dos 

movimentos sacádicos fixos e valores aumentados de preponderância direcional do nistagmo 

pós-calórico ou do predomínio labiríntico na Cinetose associada ou não a sintomas fora de 

veículos em movimento; vertigem, sintomas neurovegetativos e/ou nistagmo de 

posicionamento na Cinetose associada fora de veículo em movimento e disfunção vestibular 

deficitária mais intensa na Cinetose associada do que na Cinetose sem sintomas fora de 

veículo em movimento.  

Segundo Ganança et al. (2000a), Cinetose é a intolerância ao movimento resultante de 

um conflito entre informações sensoriais vestíbulo visuais ou intravestibulares. Caracteriza-se 

por náuseas, sudorese, palidez, desconforto físico, prostração, cefaléia occipital, 

hipersialorréia e vômitos, eventualmente com tonturas e desequilíbrio, que podem ocorrer em 

indivíduos saudáveis ou com distúrbios vestibulares, neurológicos e psiquiátricos. Podem 

ocorrer com olhos fechados ou mesmo durante o sono. Os sintomas podem ser variáveis de 

caso para caso, mas habitualmente há uma seqüência de aparecimento: 1) depressão, na 

transição entre a sensação do movimento e o desconforto da doença; palidez e sudorese, que 

marca o início da Cinetose propriamente dita, e hipersialorréia, náuseas e vômitos. 

Geralmente não existe a ocorrência de nistagmo, a não ser que a Cinetose seja desencadeada 

por estímulos rotatórios ou optocinéticos. A Cinetose pode ser desencadeada por movimentos 

de aceleração rotatória ou  linear( produz menos enjôos do que a vertical). Segundo os autores 

a Cinetose pode ocorrer em diversas patologias periféricas ou centrais, mas a sua prevalência 

é maior em pacientes com migrânea. Pode ser também psicopatológica. Crianças com até dois 

anos de idade são mais susceptíveis do que adultos, e parece haver mais predisposição 

genética. 

 



 

A Cinetose pode ser determinada por hipersensibilidade labirintica ou por doenças 

vestibulares.A avaliação otoneurológica pode mostrar alterações que indicam uma síndrome 

vestibular periférica ou central de tipo irritativo ou deficitário( Klajner & Ganança, 2004)   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.OBJETIVOS 

 



 

3.OBJETIVOS 

 

Caracterizar os achados da vectoeletronistagmografia de adolescentes com e sem 

Cinetose. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 



 

4.CASUÍSTICA E MÉTODOS 

  

LOCAL 

 

O presente estudo foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisas Otoneurológicas do 

Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA) do Hospital de Reabilitação das Anomalias 

Craniofaciais (HRAC) – Universidade de São Paulo - Campus Bauru/SP. 

 

CASUÍSTICA 

 
Foram avaliados 183 adolescentes que passaram pela avaliação otorrinolaringológica 

(ORL) 15 não puderam dar continuidade imediata aos procedimentos propostos no estudo, por 

apresentarem sintomas vestibulares, alteração de orelha externa e/ou média. Foram 

submetidos a tratamento e conduta ORL, mas não retornaram para dar continuidade aos 

procedimento. 

Dos 168 adolescentes avaliados audiológicamente, 12 não puderam dar continuidade 

aos procedimentos por apresentarem perdas auditivas leves e moderadas bilaterais e profunda 

unilateral. Portanto, a casuística final foi composta por 156 adolescentes. 

Os 156 indivíduos apresentavam, com idade entre 10 e 19 anos e 11 meses com e sem 

queixa de Cinetose. Os grupos foram pareados segundo sexo e idade. O grupo com queixa de 

Cinetose compôs a casuística estudada e o grupo sem queixa, a casuística controle. 

Como critério de inclusão para ambos os grupos, os participantes deveriam ter idade 

entre 10 anos completos e 19 anos e 11 meses, além da avaliação otológica e audiológica 

periférica normal.  

Para o grupo que compôs a casuística estudada, também considerou-se como critério 

de inclusão a presença dos sintomas da Cinetose e como critério de exclusão a presença de 

qualquer outro sintoma vestibular, que não a Cinetose.  

Para o grupo controle, considerou-se como critério de exclusão a presença de qualquer 

sinal ou sintoma vestibular. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

Obedecendo aos critérios éticos da Portaria 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

no que se refere à pesquisa que envolve seres humanos, este trabalho teve início após a 

 



 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do São Paulo-(HRAC/UEP), no dia 

09/06/2004 com protocolo no: 069/2004 (Anexo I). 

Inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o assunto a ser estudado. 

Em seguida, a pesquisadora entrou em contato com a direção da Escola “Prevê 

Objetivo” de Bauru, solicitando autorização para o envio de cartas aos pais e responsáveis de 

alunos do primeiro e segundo grau com idade entre 10 e 19 anos completos (Anexo II). A 

escola, por meio de sua diretoria, ciente do conteúdo do projeto, concordou com que o mesmo 

fosse desenvolvido (AnexoIII) e encaminhou as cartas com a solicitação de autorização, 

esclarecimentos, objetivos e os procedimentos que foram  propostos na pesquisa (AnexoIV). 

As cartas foram encaminhadas aos pais ou responsáveis dos alunos matriculados no 

ensino fundamental de quarta a oitava série (10 a 15 anos) e do ensino médio, do 1o ao 3o 

colegial (15 a a19 anos completos). 

Foram enviadas um total de 400 cartas, sendo devolvidas 270, das quais 190  

trouxeram resposta favorável, concordando com que seus filhos participassem da pesquisa e, 

80 com parecer não favorável.  

Das 190 cartas com parecer favorável, nem todos os indivíduos compareceram para a 

realização das avaliações propostas, desta forma, para o pareamento dos grupos quanto a faixa 

etária e sexo, os demais indivíduos foram buscados de forma aleatória, por meio dos próprios 

participantes do estudo, de outros adolescentes filhos de profissionais e funcionários do local 

onde o estudo foi desenvolvido e de conhecimentos particulares.  

O agendamento para avaliação otoneurológica dos indivíduos no qual os pais e/ou 

responsáveis mostraram parecer favorável, foi realizado conforme disponibilidade dos 

participantes voluntários. Os mesmos foram contatados por telefone. Todos os participantes e 

responsáveis foram informados quanto aos objetivos do estudo; dos procedimentos de 

avaliação; ausência de riscos ou desconforto; aos direitos de se retirarem do estudo a qualquer 

momento, de confidencialidade e anonimato (AnexoV). Estas informações constavam dos 

termos de consentimento livre e esclarecido. Na concordância por parte dos responsáveis em 

permitirem a participação dos adolescentes no estudo, os mesmos assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (AnexoVI).  

 

ANAMNESE ESPECÍFICA  

 

Após as orientações e esclarecimentos foi aplicado o protocolo de anamnese específica 

contendo dados de identificação e antecedentes pessoais, interrogatório sobre problemas 

 



 

auditivos e  abordagem dos sintomas que caracterizam a Cinetose. As perguntas foram 

dirigidas aos pais, responsáveis e/ou para o próprio adolescente e analisadas posteriormente 

(Anexo VII ). 

 

AVALIAÇÃO OTORRINOLARINGOLÓGICA 

 

Antes de iniciarem os exames, todos os indivíduos passaram por avaliação 

otorrinolaringológica, a qual foi realizada por médico Otorrinolaringologista do CPA 

(HRAC/USP), com objetivo de verificar a existências de alterações que pudessem impedir a 

realização dos procedimentos da avaliação audiológica e vestibular, e para definição do 

diagnóstico da cinetose. Os resultados foram anotados em protocolos específicos 

(AnexoVIII). Os adolescentes nos quais foram detectadas alterações que impediram a 

continuidade dos procedimentos, foram realizadas as devidas orientações e condutas, e após o 

tratamento, poderiam, caso desejassem,  retornar para dar continuidade na participação da 

pesquisa. 

 

 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA AUDITIVO PERIFÉRICO 

 

A pesquisadora realizou inspeção otoscópica de meato acústico externo nos 

adolescentes antes de iniciar as avaliações auditiva e vestibular, visando determinar o 

tamanho do meato para a seleção adequada da oliva que foi acoplada ao fone de inserção do 

imitanciômetro. 

 A inspeção não foi utilizada como otoscopia diagnóstica (Russo e Santos, 1993), uma 

vez que coube ao médico otorrinolaringologista o diagnóstico de possíveis alterações de 

orelha externa e/ou média realizada previamente pela otoscopia. 

A avaliação audiológica teve como objetivo a exclusão de casos com alterações 

auditivas nos quais os limites de normalidades adotados são: limiares tonais aéreos menores 

ou igual a 20 dBNA na audiometria tonal limiar, índice de reconhecimento de fala compatível 

com a audiometria tonal limiar e número de acertos maior ou igual a 92% no índice de 

reconhecimento de fala. 

Na imitânciometria, valores de compliância de 0,3 a 1,3 ml e – 100 a +90 daPa para 

pressão de orelha média, com presença do reflexo acústico bilateral nas vias contra-lateral e 

ipsi-lateral. 

 



 

AUDIOMETRIA TONAL LIMINAR (ATL) 

 

A ATL foi realizada com o participante posicionado dentro da cabina acústica e o 

avaliador sentado à sua frente, porém, do lado de fora da cabina. O contato visual entre o 

avaliador e o avaliado foi possível através de um visor situado na frente de ambos, a uma 

altura de um metro.  Para a pesquisa dos limiares tonais foram apresentados tons puros e o 

participante foi orientado a levantar a mão sempre que detectasse o estímulo sonoro por meio 

do fone. Foi utilizado o método descendente, ou seja, aquele em que os estímulos sonoros 

decrescem em intensidade até se estabelecer a menor quantidade de energia sonora detectada. 

A intensidade inicial para a realização do exame foi de 50dBNA. Os estímulos decresceram 

de 10 em 10dBNA e o participante respondeu a cada estímulo sonoro percebido. Quando isto 

não acontecia, aumentou-se a intensidade em 5dBNA até que 50,0% das apresentações 

fossem detectadas. Neste momento, foi estabelecido o limiar auditivo do participante, na 

freqüência avaliada. Nos casos em que o estímulo não foi percebido na intensidade inicial 

(50dBNA), esta foi aumentada para 70dBNA e, na ausência de resposta, se iniciou o exame 

com intensidades mais fortes, audíveis ao paciente. As freqüências testadas foram 250, 500, 

1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz na via área e, quando essas apresentaram resultados 

iguais ou superiores a 20 dBNA foram pesquisados os limiares de via óssea nas freqüências  

de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz.  O resultado para cada freqüência foi anotado em um 

audiograma, respeitando-se a convenção internacional (Anexo IX).   

 

AUDIOMETRIA VOCAL 

 

A audiometria vocal ou logoaudiometria foi composta pela pesquisa do SRT e do IRF. 

A avaliação do Limiar de Recepção de Fala (SRT) identificou a intensidade mínima, na 

presença da qual o indivíduo foi capaz de compreender 50,0% das instruções dadas por meio 

da fala. Para isto, o participante foi instruído a responder as perguntas realizadas pela 

avaliadora. As perguntas se referiram a situações rotineiras. Para esta avaliação foi empregado 

o método descendente, já descrito na Audiometria Tonal Limiar, a fim de se estabelecer a 

menor intensidade em dBNA em que 50,0% das questões fossem respondidas corretamente. 

Este teste foi iniciado em 40 dBNS, baseando-se na média aritmética dos limiares tonais via 

aérea das freqüências de 500, 1 e 2KHz e seu resultado final deveria encontrar-se igual ou até 

10 dBNS (Russo & Santos, 1993). O limiar obtido foi expresso em dB e anotado em campo 

específico do protocolo (Anexo IX ).  

 



 

Índice de Reconhecimento de Fala (I.R.F.): Utilizado para medir a habilidade do 

paciente em repetir palavras de listas foneticamente balanceadas. O participante foi instruído a 

repetir uma lista de 25 monossílabos apresentados pela avaliadora a 40 dBNS, ou seja, 

intensidade 40dB acima da média obtida para as freqüências de 500, 1000 e 2000Hz. Foi 

considerada a porcentagem de palavras repetidas corretamente. Caso o índice encontrado 

fosse igual ou inferior a 88%, foi aplicada uma lista de palavras dissílabas. O resultado foi 

anotado em campo específico no protocolo da avaliação audiológica (Anexo IX). 

Os resultados encontrados foram anotados em gráficos separados para cada orelha, que 

confrontam as freqüências testadas com as intensidades, de acordo com recomendações de 

notação audiométrica, preconizadas pela ASHA – 1988.  

 

IMITANCIOMETRIA: 

 

Imitanciometria: Dividida em timpanometria e pesquisa dos reflexos acústicos contra-

laterais (CL), tais procedimentos foram utilizados para medir a integridade do sistema 

tímpano-ossicular e a integridade das vias acústicas do reflexo do músculo estapediano, 

respectivamente. Para a realização da Timpanometria, foi introduzida, por meio de uma 

sonda, uma pressão de +200 daPa no meato auditivo externo para verificar o volume de orelha 

externa. Em seguida, a pressão foi reduzida gradualmente, ao mesmo tempo em que foram 

observadas as variações da agulha do balanceômetro. O deslocamento da agulha foi 

observado na medida em que a membrana timpânica foi ficando menos rígida e passou a 

transmitir maior quantidade de energia sonora. Ao se igualarem as pressões da orelha média 

com a externa, a membrana timpânica atingiu o seu ponto de máxima complacência e a 

agulha do balanceômetro tendia a mover-se em sentido oposto, revelando a pressão e a 

complacência estática da orelha média. A pressão foi reduzida até o ponto onde a agulha do 

balanceômetro atingiu o valor inicial da timpanometria ou no máximo até -400 daPa (Russo & 

Santos, 1993). Após a realização da Timpanometria, foi dado continuidade a avaliação 

realizando a Pesquisa dos Reflexos Acústicos.  

Para a Pesquisa dos Reflexos Acústicos, foi realizado o ajuste no manômetro à pressão 

da orelha média, obtida na Timpanometria, sendo selecionada, nas alternativas do 

equipamento, a opção por pesquisa do reflexo contra lateral, ou seja, o estímulo acústico foi 

apresentado em uma orelha, por meio do fone, e o reflexo foi captado na orelha oposta, pela 

sonda. O oscilador foi posicionado em 500 Hz e o atenuador para 80 dBNA e, por meio do 

interruptor, o sinal foi apresentado por aproximadamente 2 segundos. O deslocamento da 

 



 

agulha foi observado até que ultrapassasse a marca existente em torno de 1% na escala do 

reflexo. A intensidade do sinal foi aumentada de 10 em 10 dB ou diminuída de 5 em 5 dB, a 

fim de se pesquisar o nível mínimo de reflexo acústico do músculo estapédio. As freqüências 

sonoras testadas na pesquisa dos reflexos acústicos foram 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. O dial 

de intensidade variou de 10 a 120 dBNA para o contra lateral, com variação em níveis de 5 

dB. O registro foi anotado em protocolo específico da Avaliação Audiológica (Anexo IX). 

 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA VESTIBULAR 

 

Para a realização do exame vestibular, foi recomendada a abstenção de ingestão de: 

café, chá mate e chá preto, bebida alcoólica, chocolate, cigarro, bebidas carbonatadas a base 

de cola, nas 72 horas que antecederam a realização do exame. O adolescente foi orientado a 

não ingerir medicamentos sem a orientação médica.  

 

EXAME VESTIBULAR 

 

Todos os pacientes foram submetidos à avaliação vestibular por meio do registro 

Vecto-electronistagmográfico, que tem como vantagens, a possibilidade do nistagmo e outros 

movimentos oculares serem registrados e medidos, o que permite uma avaliação mais 

objetiva, além da realização de testes seriados para acompanhamento do paciente. Avalia 

também o nistagmo livre dos efeitos da fixação ocular, já que pode ser realizado com olhos 

fechados ou abertos, sendo capaz de estudar, os efeitos da fixação ocular sobre o nistagmo. 

Todas as provas foram analisadas e os resultados anotados em protocolo específico (Anexo 

X). 

A limpeza da pele da região peri-orbitária foi realizada com gaze embebido com 

álcool. Os eletródios de superfície foram fixados com pasta eletrolítica e posicionados de 

acordo com a disposição triangular proposta por Pansini & Padovam (1969), conforme 

esquema ilustrativo na (FIGURA 6). 

 



 

 

● 

FIGURA 6 – Fixação dos eletrodos na Vectoelectronistgmografia 

http://www.celuloseonline.com.br/imagembank/Docs/DocBank/ss/ss149.pdf

 

A avaliação do sistema vestibular foi composta das seguintes provas: 

 

AVALIAÇÃO VESTIBULAR SEM REGISTRO VECTO- 

ELECTRONISTAGMOGRÁFICO 

 

PESQUISA DO NISTAGMO DE POSICIONAMENTO 

 

Realizada com o indivíduo com olhos abertos, por meio das manobras de: 

 Dix & Hallpike e Brandt- Daroff 

 

Manobra de Dix Hallpike 

Com o indivíduo sentado sob uma maca, sua cabeça foi girada 45o no sentido 

horizontal. A seguir, mantendo a mesma inclinação cefálica, o paciente foi rapidamente 

colocado em decúbito dorsal, com a cabeça pendente aproximadamente 30o abaixo do 

horizonte, colocando assim, o canal posterior da orelha que está na posição inferior no plano 

da ação da gravidade. O indivíduo permaneceu nesta posição por 30 segundos e em seguida 

voltou para a posição sentada. Posteriormente foi realizada novamente a manobra para o lado 

oposto, sempre com o auxílio do examinador. 

 

Manobra de Brandt Daroff 

Em posição sentada, o indivíduo inclinou a cabeça para um dos lados, 

aproximadamente 45o e rapidamente foi auxiliado a assumir a posição decúbito lateral do lado 

 

http://www.celuloseonline.com.br/imagembank/Docs/DocBank/ss/ss149.pdf


 

oposto ao da inclinação cefálica. Em seguida, voltou para posição sentada e repetiu-se a 

manobra para o outro lado, sempre com o auxílio do examinador. 

Ambas as manobras foram realizadas utilizando óculos de Frenzel, para facilitar a 

visualização dos movimentos oculares e sempre foram iniciadas do lado da queixa vestibular, 

quando presentes. Os óculos possuem lentes de 20 dioptrias, que além de iluminarem os 

olhos, permitem ampliação dos mesmos, sendo esta uma forma rápida, simples e de baixo 

custo de avaliação da integridade do sistema vestibular.   

 

PESQUISA DO NISTAGMO DE POSIÇÃO 

 

 Foi realizada com olhos abertos colocando o paciente nas seguintes posições: decúbito 

dorsal, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo e cabeça pendente, respeitando um 

intervalo mínimo de 30 segundos entre uma posição e outra. Teve-se cuidado de levantar um 

pouco a cabeça do paciente para que a linha da coluna permanecesse reta, sem provocar 

torção cervical. Após assumir cada uma das posições, o paciente foi solicitado a fixar os olhos 

num ponto, como por exemplo, o dedo do examinador, tomando cuidado de manter seu olhar 

para frente. Esse ponto foi posicionado a uma distância não tão perto que pudesse causar 

convergência dos olhos e nem tão longe que pudesse dificultar sua visualização. O paciente 

foi orientado a não fechar os olhos no momento da pesquisa.    

   

AVALIAÇÃO VESTIBULAR COM REGISTRO VECTO-

ELECTRONISTAGMOGRÁFICO 

 

 O exame vestibular através da vectoelectronistagmografia tem como princípio captar a 

variação do potencial elétrico entre a córnea (pólo positivo) e a retina (pólo negativo), criando 

um campo magnético e peri-orbitrário, o que possibilita a exploração de registros de 

movimentos oculares, tornando possível sua análise e a verificação de sua relação com outros 

órgãos e sistemas. 

 O registro foi realizado por meio de inscrição térmica em papel específico. 

 

CALIBRAÇÃO DOS MOVIMENTOS OCULARES 

 

 



 

Foi realizada no início da avaliação vectoelectronistagmográfica e anterior a todas as 

provas em que seriam realizadas a medida da Velocidade Angular da Componente Lenta 

(VACL) do nistagmo. A calibração teve a finalidade de padronizar os exames.  

O indivíduo foi orientado a permanecer com a cabeça imóvel e realizar movimentos 

horizontais dos olhos variando 10o para direita e 10o para esquerda, acompanhando um 

estímulo luminoso, dado pela cruz de calibração, onde uma luz vermelha acende 

alternadamente à direita e à esquerda, com velocidade padronizada, cada desvio de 1º dos 

olhos, corresponde a um desvio de 1mm da pena no registro do exame.  

 

PESQUISA DO NISTAGMO ESPONTÂNEO COM OLHOS ABERTOS E 

FECHADOS 

 

  Foi pesquisada na posição sentada durante aproximadamente 20 segundos. O paciente 

foi solicitado a focalizar um ponto luminoso a sua frente. Inicialmente com olhos abertos e 

após com olhos fechados, solicitando ao paciente neste momento a realização de atividade 

mental. 

 

 Durante todas as provas realizadas com olhos fechados, a desinibição cortical foi 

promovida, por meio de conversação com o indivíduo.   

 

PESQUISA DO NISTAGMO SEMI-ESPONTÂNEO  

 

  O nistagmo semi-espontâneo foi investigado com o desvio de aproximadamente 30o 

do olhar em 4 posições, sendo inicialmente para a direita, posteriormente para esquerda, para 

cima e para baixo com os olhos abertos. 

  

PESQUISA DO RASTREIO PENDULAR 

 

Foi realizada mediante apresentação de um pêndulo, no sentido horizontal onde o 

paciente foi solicitado a perseguir com o olhar movimento do pêndulo, originando um registro 

semelhante a  uma curva sinusoidal.  

 

  PESQUISA DO NISTAGMO OPTOCINÉTICO 

 



 

O nistagmo optocinético é gerado quando mantemos um indivíduo olhando para um 

objeto em movimento, como por exemplo uma pessoa olhando de uma janela para um carro 

em movimento.  Para a pesquisa do nistagmo optocinético foi utilizado um tambor com listas 

brancas e pretas o qual se movimentou no eixo horizontal com velocidade padronizada de 

60º/s. O indivíduo foi solicitado a fixar os olhos nas listas pretas que passassem no centro do 

tambor. Inicialmente foi pesquisado no sentido Anti-horário e posteriormente no sentido 

Horário.  

  

PESQUISA DO NISTAGMO PRÉ E PER-ROTATÓRIO 

 

Para a realização desta prova foi utilizada a cadeira com capacidade rotatória pendular 

decrescente. 

  Para obtenção de respostas adequadas dos canais semicirculares, as seguintes posições 

da cabeça foram adotadas: 

 

Canais semicirculares laterais (CSCL) 

Para a estimulação dos Canais semicirculares laterais direito e esquerdo, a cabeça do 

paciente permaneceu inclinada 30o para frente. Para as rotações no sentido horário(H) da 

cadeira pendular, foi estimulado o canal lateral direito e no sentido anti-horário (AH) foi 

estimulado o canal lateral esquerdo. 

 

Canais semicirculares verticais posteriores e superiores 

Para a estimulação dos canais semicirculares posterior esquerdo e superior direito, a 

cabeça do indivíduo foi inclinada 60o para trás e 45o para a direita, e a seguir, inclinada 60o 

para trás e 45o para a esquerda, para estimular o canal posterior direito e o superior esquerdo, 

nas rotações horária e anti-horária da cadeira rotatória pendular, respectivamente. 

Ao posicionarmos a cabeça do indivíduo para a avaliação dos canais semicirculares, 

foi realizada a pesquisa do nistagmo pré-rotatório, verificando a possível ocorrência de 

nistagmo antes da estimulação rotatória. 

Toda a avaliação pré e per-rotatória dos canais semicirculares foi realizada com os 

olhos fechados.  

 

PESQUISA DO NISTAGMO PRÉ-CALÓRICO 

 

 



 

O objetivo desta pesquisa foi o de avaliar a presença de movimentos oculares 

espontâneos, fundamentalmente nistagmos que pudessem aparecer com as mudanças 

posturais e  que poderiam interferir na análise dos resultados. 

 

PESQUISA DO NISTAGMO PÓS-CALÓRICO 

  

O teste calórico bi térmico é um dos mais antigos e mais específicos testes realizados 

na vectoelectronistagmografia. Trata-se de um procedimento não fisiológico que produz fluxo 

endolinfático, fundamentalmente no canal semi-circular horizontal, pela criação de um 

gradiente de temperatura entre as porções lateral e medial do canal. 

Usualmente estimula-se um labirinto de cada vez, o que possibilita a comparação da 

resposta entre os dois lados no mesmo paciente. Quando se utiliza o estímulo de água 

“quente”, o nistagmo baterá na direção da orelha estimulada, e quando utilizada a água “fria”, 

baterá em direção contrária. 

Durante a realização do teste é importante o controle do nível de atenção do paciente, 

para que não ocorra inibição do nistagmo. 

O paciente com os olhos fechados foi posicionado na posição I de Brunnings, com 

inclinação de 60o para trás, propiciando uma angulação em 30o do tronco do indivíduo com 

plano horizontal.  

A irrigação foi executada de acordo com os critérios de Mangabeira Albernaz et al. 

(1976). Com o auxílio do Otocalorímetro, que permitiu a conservação constante da 

temperatura da água em 440C para estimulação quente e 300 C para estimulação fria. O tempo 

de estimulação de 40s em cada orelha, com intervalo de aproximadamente 5 minutos entre 

uma irrigação e outra.  

 A pesquisa do Efeito Inibidor da Fixação Ocular (EIFO), foi realizada ao final do 

registro pós calórico. Foi solicitado ao adolescente abrir os olhos e olhar firmemente para um 

ponto fixo. Foi considerado presença do EIFO, quando ocorreu o desaparecimento ou a 

diminuição de 50% ou mais do registro nistagmográfico. 

 

 

 

ANÁLISE DA AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA VESTIBULAR 

 

 



 

  A ocorrência e características do nistagmo de posicionamento e do nistagmo de 

posição, como: latência, fatigabilidade, duração e sintomas associados, foram analisadas de 

acordo com Herdmann (1999) e Ganança & Ganança (2001). 

A primeira análise dos resultados da avaliação do sistema vestibular por meio da 

vectoelectronistagmografia foi realizada de acordo com os critérios de Mangabeira Albernaz, 

et al. (1984) e Caovilla et al. (2000), para ambos os grupos, cujos os parâmetros de 

normalidade encontram-se em anexo (ANEXO XI). 

 Em uma segunda etapa os resultados do grupo controle foram utilizados como padrão 

de normalidade e para tanto realizou-se análise estatística da média e desvio padrão, 

considerando como limite inferior a média menos dois desvios padrões e limite superior a 

média mais dois desvios padrões. Tal análise revelou grande variação entre os valores obtidos, 

o que evidenciou que o estudo por meio da média e desvio padrão não seria aplicável. 

A partir destes achados a orientação estatística foi para que fossem utilizados os 

valores de mediana, percentil 2,5 para limite inferior e percentil 97,5 para o limite superior. 

 

ESTUDO ESTATÍSTICO 

 

Para análise dos dados, realizou-se estatística descritiva por meio do uso de tabelas 

para representar os resultados obtidos nas variáveis estudadas. 

As variáveis quantitativas foram representadas por mediana e percentis 2,5 e 97,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAL 

 

Para a avaliação ORL foi utilizado fotóforo, abaixador de língua descartável, 

otoscópio René (FIGURA 7) e, nos casos em que fosse observada obstrução do Meato 

acústico externo por cerúmen, foi utilizado extrator de cera ou seringa específica para 

lavagem otológica. 

 

FIGURA 7 – Otoscópio Heine 

 

 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA AUDITIVO PERIFÉRICO  

 

Audiometria tonal limiar 

 

Foi utilizado o audiômetro Madsem, modelo Midimate 622 com fones TDH-39, 

calibrado padrão ANSI-69, e vibrador ósseo (via óssea) B – 71; calibrado de acordo com os 

padrões: ANSI S3.43 – 1992 / S3.6 – 1996 e ISSO 389 – 1991. Cabina Acústica medindo 

1,20m por 1,00m, revestida externamente por material isolante ao som e com nível máximo 

de ruído interior de 30 dB NPS, de acordo com o preconizado por Quirós (1979).  

 



 

    
 

FIGURA 8 - Audiômetro Madsem, modelo Midimate 622 

 

Audiometria Vocal 

 

Lista de 50 vocábulos monossilábicos comumente utilizados na língua portuguesa, 

sendo 25 vocábulos destinados à apresentação em cada orelha. (Russo & Santos, 1993). Esta 

lista de vocábulos foi utilizada para a realização da pesquisa de Limiar de Reconhecimento da 

Fala. 

 

Imitânciometria 

 

Foi utilizado o imitânciometro Interacoustic, modelo AZ-7 (FIGURA 9), fone TDH – 

39 e fone de inserção (com freqüência de sonda 274 Hz); calibrado de acordo com os padrões: 

ANSI S3.43 – 1992 / S3.6 – 1996 e ISSO 389 – 1991; utilizado para as pesquisas das curvas 

timpanométricas, da complascência estática e dos reflexos estapedianos contra e ispsi laterais. 

Para acoplar o fone de inserção ao meato acústico externo foi utilizado oliva de borracha. 

 



 

 

 

FIGURA 9 - Imitânciometro Interacoustic, modelo AZ-7 

 

 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA VESTIBULAR 

 

Para a pesquisa das provas sem o registro vectoelectronistagmografico foi utilizado 

óculos de Frenzel  OF – 18 V, marca Contronic com lente de 20 dioptrias. (FIGURA 10). 

 

 
FIGURA 10 – Óculos de Frenzel OF – 18 V, Contronic 

 

Para o registro do nistagmo foi utilizado: papel Térmico milimetrado específico para o 

equipamento VN 316, eletródios de prata, gel eletrolítico, gaze, micropore, álcool, régua, 

caneta, lápis, borracha, disquete. 

 



 

Para a avaliação do sistema vestibular foi utilizado: maca, Cadeira rotatória pendular 

marca Gennaro Ferrante modelo 14200 (FIGURA 11), equipamento vecto-

electronistagmográfico marca Berger, modelo VN 316 (FIGURA 12); calibrador biológico de 

marca  Berger, modelo TB – 115 (FIGURA 13), estimulador optocinético marca Berger, 

modelo TB – 113 (FIGURA 14), Otocalorímetro Berger (água), modelo OC 114 (FIGURA 

15), óculos de Frenzel da marca Contronics e Pêndulo manual. 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 11 - Cadeira rotatória pendular marca Gennaro Ferrante modelo 14200  

 

 



 

 
 

FIGURA 12 - Vectoelectronistagmógrafo BERGER VN 316  
 

 

 

 

 
FIGURA 13- Calibrador biológico BERGER TB 115 

 



 

 
FIGURA 14- Estimulador optocinético BERGER TB 113 
 

 

 
FIGURA 15- Otocalorímetro a água MARCA BERGER MODELO OC - 114  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 



 

 5. RESULTADOS   

 

Dos 156 indivíduos selecionados para este estudo, 76 (48,72%) são do sexo masculino  

e 80 (51,28%) do sexo feminino. A faixa etária variou entre 10 e 19 anos, tendo como idade 

média 14,3 anos. A casuística foi subdividida em dois grupos: 78 indivíduos com Cinetose e 

78 indivíduos sem Cinetose, equiparados quanto a idade. 

A tabela 1 apresenta a distribuição da casuística de acordo com o sexo e a ocorrência 

da Cinetose e o estudo estatístico realizado.  

 

Tabela 1- Distribuição da casuística segundo sexo e ocorrência da Cinetose. 
 Com Cinetose Sem Cinetose Total 
Sexo N % N % N % 
Masculino 36 46 40 51 76 49 
Feminino 42 54 38 49 80 51 
Total 78 100 78 100 156 100 

2=0,411          p= 0,522 א
 

 

Os resultados individuais das provas realizadas no exame vestibular encontram-se em 

anexo (ANEXO XII). 

 

A tabela 2 apresenta o resultado da pesquisa do nistagmo de posição, considerando a 

presença e ausência, nos grupos com Cinetose e sem Cinetose. 

 

Tabela 2- Resultado da pesquisa do nistagmo de posição nos indivíduos com e sem cinetose. 
 Com Cinetose Sem Cinetose   Total 
 N % N % N % 
Normal  76 97 78 100 154 99 
Alterada  2 3 - - 2 1 
Total 78 100 78 100 156 100 

2= 2,026                p =0,155 א
 

 

 

Na tabela 3 encontram-se os resultados das provas calibração ocular, do nistagmo de 

posicionamento, do nistagmo espontâneo de olhos abertos, do nistagmo semi-espontâneo, do 

efeito inibidor da fixação ocular para o grupos sem e com Cinetose. 
 

 

 



 

Tabela 3- Resultados obtidos nas pesquisas: calibração ocular, do nistagmo de 

posicionamento, do nistagmo espontâneo de olhos abertos, do nistagmo semi-espontâneo, do 

efeito inibidor da fixação ocular para o grupos sem e com Cinetose. 
 Com Cinetose Sem Cinetose 

N. posicionamento Ausente Ausente 

N. espontâneo de olhos abertos Ausente Ausente 

N. semi-espontâneo Ausente Ausente 

Efeito inibidor da fixação ocular Ausente Ausente 

Calibração ocular Regular Regular 

 

 

O resultado da pesquisa do rastreio pendular encontra-se na tabela 4 para os grupos 

com e sem Cinetose. 
 

Tabela 4- Resultado da pesquisa do rastreio pendular para os grupos com e sem Cinetose. 
 Sem Cinetose Com Cinetose Total 

 n % n % N % 

Tipo I 14 18 13 17 27 17 
Tipo II 64 82 65 83 129 83 
Tipo III - - - - - - 
Tipo IV - - - - - - 

 

 

 O estudo estatístico comparativo entre o grupo com e sem Cinetose, baseado nos  

resultados das provas da vectoelectronistagmografia (pesquisa do nistagmo espontâneo de 

olhos fechados, optocinético, per-rotatório e calórico, segundo os critério de Mangabeira 

Albernaz, et al. (1984) e Caovilla et al. (2000), não revelou diferença significativa, ou seja, 

tanto os adolescentes com Cinetose como os sem Cinetose apresentaram alterações similares 

na vectoelectronistagmografia segundo os parâmetros utilizados. Tais resultados encontram-se 

no anexo (ANEXO XIII). Por tal motivo, optou-se por nova análise, a qual buscou a 

caracterização da normalidade da vectoelectronistagmografia para a faixa etária de 10 a 19 

anos e 11 meses, baseando-se nos resultados e estudo estatístico do grupo sem Cinetose. A 

partir desta caracterização da normalidade os resultados obtidos na vectoeletronistagmografia 

do grupo com Cinetose foram analisados novamente e os resultados encontram-se nas tabelas 

5 a 11.  

 

Caracterização da normalidade 

 



 

A tabela 5 demonstra a análise estatística descritiva dos valores obtidos nas provas da 

vectoeletronistagmografia para os indivíduos do sexo feminino e masculino, e o resultado do 

teste t-Student considerando a variável sexo, respectivamente, nos indivíduos sem Cinetose.  

 

 

Tabela 5- Análise estatística descritiva dos valores obtidos nas provas da 

vectoeletronistagmografia e o resultado do teste t-Student considerando a variável sexo, 

respectivamente, nos indivíduos com Cinetose. 

VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA 
 Masculino Feminino Teste t 
 Média DP Média DP  
NE olhos fechados 3,53 1,867 3,56 2,093 0,96 
N Optocinético AH 8,13 2,12 8,40 2,36 0,60 
N Optocinético H 8,50 2,61 7,43 5,94 0,96 
PDN Optocinético 8,11 5,75 7,43 5,94 0,68 
Canais laterais AH 13,18 9,92 9,40 4,61 3,78 
Canais laterais H 13,53 11,56 10,53 5,34 3,40 
PDN Canais laterais 11,92 8,97 9,53 7,04 2,40 
Canais posteriores AH 13,26 8,48 10,60 4,90 2,66 
Canais posteriores H 12,53 7,34 10,75 4,97 1,78 
PDN  posteriores 12,13 7,70 10,13 6,92 2,01 
Canais superiores AH 12,71 6,49 10,80 4,27 1,91 
Canais superiores H 13,84 13,22 9,98 4,38 3,87 
PDN Canais superiores 10,66 9,02 11,55 8,93 -0,89 
44o OD 19,11 10,21 19,45 12,03 -0,34 
44o OE 22,32 13,67 21,13 11,86   0,59 
30o OD 38,79 19,07 39,00 19,37 2,97 
30o OE 38,42 17,28 35,50 18,00 -0,21 
PL 18,17 8,46 23,50 15,02 -5,33 
PDN 16.67 9,18 24,75 12,91 -8,08 

 

 

É possível constatar que não houve diferença estatisticamente significante entre os 

sexos, com exceção da Prova Rotatória Pendular Decrescente para os canais laterais, na qual 

foram considerados valores diferentes para os sexos feminino e o masculino.    

 

Nas tabelas 6 e 7 encontram-se os valores de média, desvio padrão, mediana e 

percentis 2,5 e 97,5, valores mínimo e máximo obtidos nos dados individuais das provas da 

vectoel ectronistagmografia, no grupo sem Cinetose.  

 
 
 
 

 



 

Tabela 6- Caracterização da normalidade (Média, DP, mediana e percentis 2,5 e 97,5, valores 

mínimo e máximo) das provas da vectoelectronistagmografia: Pesquisa do nistagmo 

espontâneo com olhos fechados, pesquisa do nistagmo optocinético e prova calórica, no grupo 

sem Cinetose. 
 
 

 NEOF N Optocinético Prova calórica 
   44 0 C 300 C PL PDN 
Média 3,54 7,76 20,65 38,90 20,83 20,84 
Mediana 4,0 7,0 18,0 37,50 20,0 21,0 
Percentil 2,5 1,0 0 5,0 7,93 1,58 6,75 
Percentil 97,5 7,0 20,0 47,63 76,30 48,55 45,25 
Mínimo 1,0 0 5,0 8,5 1,0 5,0 
Máximo 13,0 20,0 53,0 83,0 71,0 61,0 

 
        Legenda: DP - desvio padrão; NEOF - Nistagmo espontâneo de olhos fechados; PL – Preponderância labirintica 
        PDN – preponderância direcional do nistagmo. 
 
 

 

Tabela 7- Caracterização da normalidade (Média, DP, mediana e percentis 2,5 e 97,5, valores 

mínimo e máximo) da prova rotatória pendular decrescente para os canais laterais (segundo 

sexo) e para os canais posteriores e superiores do grupo sem Cinetose. 
 
 Canal Lateral Canal Posterior Canal Superior 
 Masculino feminino   
Média 9,53 11,97 11.10 11,12 
Mediana 7,50 10,5 10,0 10,0 
Percentil 2,5 0 0 0 0 
Percentil 97,5 25,05 29,08 27,15 33,0 
Mínimo 0 0 0 0 
Máximo 27,0 30 30 33,0 
 
 
 
 
 
 

 Após a caracterização da normalidade das provas da vectoelectronistagmografia foi 

realizada nova análise no grupo com Cinetose, considerando os percentis 2,5 e 97,5, 

apresentada nas tabelas 8 a 11. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 8-  Distribuição da casuística segundo a presença e ausência do nistagmo espontâneo 

de olhos fechados, classificando quanto a normalidade e alteração da velocidade angular da 

componente lenta, nos indivíduos com Cinetose. 

 
 Com Cinetose 
 N % 
NEOF A 35 45 
NEOF PN  40 51 
NEOF PA 3 4 
Total 78 100 

 
 

LEGENDA: NEOFA- Nistagmo espontâneo de olhos fechados ausente;  
NEOFPN – Nistagmo espontâneo de olhos fechados presente normal;  
NEOFPA – Nistagmo espontâneo de olhos fechados presente alterado 

 
 

 

Tabela 9- Distribuição da casuística segundo a simetria e a assimetria do nistagmo 

optocinético, nos indivíduos com Cinetose.  
 Normal – simétrico Alterado – assimétrico Total 
 N % N % N % 

Nistagmo optocinético 78 100 - - 78 100 
 

 

 

Tabela 10- Distribuição da casuística quanto a simetria e a assimetria do nistagmo per 

rotatório,  nos indivíduos com Cinetose.  
 Normal – simétrico Alterado – assimétrico Total 
 N % N % N % 

Canal Lateral 78 100 - - 78 100 
Canal Posterior 70 90 8 10 78 100 
Canal superior 77 99 1 1 78 100 

 

 

 

Tabela 11- Distribuição da casuística segundo os resultados da análise relativa e dos valores 

absolutos da prova calórica, nos indivíduos com Cinetose.  
 Normal Hiperreflexia Hiporreflexia PL  PDN Total 
 N % N % N % N % N % N  % 
Prova 
calórica 

54 69 7 9 10 13 2 3 5 6 78 100 

 

 



 

 

 

Na tabela 12 encontra-se os resultados obtidos no exame vestibular, considerando os 

resultados normal e alterado, nos indivíduos com Cinetose. 

 

 

Tabela 12- Resultados no exame vestibular, considerando os resultados normal e alterado, nos 

indivíduos com Cinetose. 
   Normal Alterado 

N.posição 76 2 

N.posicionamento 78 0 

NEspontâneo AO 78 0 

N.Espontâneo OF 75 3 

Rastreio Pendular 78 0 

Nistagmo optocinético 78 0 

PRPD 

          Laterais 

Posteriores 

Superiores 

 

78 

70 

77 

 

0 

8 

1 

PROVA CALÓRICA 54 24 

 

 

A análise dos resultados do exame vestibular utilizando como padrão de normalidade 

o grupo sem Cinetose, revelou que dos 78 adolescentes com Cinetose, 32 apresentaram 

alteração em uma ou mais provas da vectoelectronistagmografia, cujos resultados encontram-

se na tabela 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 13 – Indivíduos com alteração no exame vestibular, destacando as provas com 

resultados alterados no grupo com Cinetose. 
 

N NP NEOF PRPD PC 
1 - - + + 
2 - - - + 
3 - - + + 
4 - - + - 
5 - - - + 
6 - - - + 
7 - - + - 
8 + - - - 
9 - - - + 

10 - - - + 
11 - - - + 
12 - - - + 
13 - + - + 
14 - - - + 
15 - - - + 
16 - - - + 
17 - - - + 
18 - - - + 
19 - - - + 
20 - - - + 
21 + - - - 
22 - - + - 
23 - - + + 
24 - - + + 
25 - - - + 
26 - + - - 
27 - - - + 
28 - - - + 
29 - - + - 
30 - - - + 
31 - - - + 
32 - + - - 

Total  2 3 8 24 
 

 Legenda: +  Alterado; -  Normal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.DISCUSSÃO  

 



 

6.DISCUSSÃO  

 

A Cinetose é uma doença do movimento, na qual o indivíduo apresenta sintomas 

vestibulares e/ou neurovegetativos (Monet, 1970, Ganança et al.,2000a Ganança & Ganança, 

2001, Ganança & Ganança, 2001a, Ganança et al., 2004), podendo estar associado a outros 

sintomas secundários, como por exemplo a cefaléia, Bakwin (1949), Barabas, Matthews & 

Ferrari (1983).  

A sua ocorrência é relativamente comum, sendo descrito que, pelo menos uma vez na 

vida, o indivíduo já apresentou o sintoma da Cinetose (Beddoe, 1977; Busis, 1978; Quirós & 

Schager, 1979, Fried, 1980; Gates, 1980; Kimoto et al.,1988; Caovilla & Ganança, 1997; 

Caovilla et al., 1998; Ganança, 1998; Ganança et al., 1999; Ganança et al., 2000a). 

 Sua prevalência é mais comum na infância diminuindo com a idade Bakwin (1949), 

provavelmente devido ao processo de compensação vestibular que pode ocorrer em alguns 

indivíduos, ou seja, a repetição dos estímulos diariamente levariam à habituação vestibular, e 

conseqüentemente ao desaparecimento dos sintomas.  

Desta forma, na literatura da área, a maioria dos estudos desenvolvidos focaram a 

Cinetose na infância, tendo sido dada pouca atenção à adolescência. Provavelmente este fato 

se justifica porque se trata de um período de transição do indivíduo, no qual alterações físicas, 

psicológicas e emocionais podem ocorrer, dificultando a identificação da doença pelo 

profissional da área da saúde. Associado a isto, trata-se de uma faixa etária que dificulta a 

realização de estudos científicos, devido ao interesse e colaboração do adolescente, que nem 

sempre está disponível para se submeter à exames clínicos.     

No presente estudo, o sistema vestibular de 78 adolescentes que traziam em seu 

histórico clínico, sintomas neurovegetativos como náusea e vômitos, acompanhados ou não, 

de sintomas vestibulares desencadeados pelo veículo em movimento, foi avaliado. O quadro 

clínico permitiu a definição do diagnóstico da Cinetose pelo médico Otorrinolaringologista.  

Para tanto, a avaliação do sistema vestibular também foi realizada em um grupo de 

adolescentes sem sintomas auditivos e/ou vestibulares, equiparados quanto a idade e sexo, o 

que permitiu caracterizar a normalidade na faixa etária proposta (tabelas 5, 6, 7). 

Conforme os dados apresentados na tabela 1, apesar de não ter havido diferença 

estatisticamente significante entre sexo quando analisado a ocorrência da Cinetose, é possível 

constatar que 54% dos indivíduos são do sexo feminino e 46% do sexo masculino, 

demonstrando uma maior ocorrência da Cinetose em mulheres o que está de acordo com o 

descrito na literatura (Lentz & Collins, 1977; Lovan, 1984; Ávila, 1990; Hamid, 1993; 

 



 

Brandt, 1996; Ganança et al., 2001; Ibraim, 2003 e Freitas Ganança, 2003). Para Dobie (2001) 

esta prevalência poderia estar relacionada com as alterações hormonais existentes na mulher. 

Considerando o exame vestibular, a literatura demonstra que as informações obtidas 

nas provas de posição e posicionamento trazem pouca contribuição para a identificação de 

distúrbio vestibular na Cinetose, já que a alteração do nistagmo de posicionamento é pouco 

observada nestes indivíduos (Hamid, 1993; Ávila, 1990) ou então não são encontradas 

anormalidades nestas provas (Freitas Ganança, 2003). No presente estudo foi constatado 

semelhante resultado, uma vez que na pesquisa do nistagmo de posição foi observado 

vertigem postural em apenas dois indivíduos (3%) do grupo com Cinetose demonstrando 

alteração no sistema vestibular (tabela 2) e, na pesquisa do nistagmo de posicionamento 

encontrou-se ausência de nistagmo e/ou vertigem em todos os indivíduos avaliados (tabela 3).   

Segundo Kileny (1989) o exame dos movimentos oculares de seguimento induzido 

(provas oculares) se integra a avaliação do sistema vestibular, por meio da calibração e das 

provas de rastreio pendular, efeito inibidor da fixação ocular e pesquisa do nistagmo 

optocinético. Por meio destas, é possível excluir alterações oculomotoras que possam afetar o 

reflexo vestíbulo-ocular e obter informações úteis para o diagnóstico diferencial de lesões do 

sistema vestibular, já que os diferentes movimentos oculares de seguimento requerem a 

participação de vários centros do sistema nervoso central.  

Analisando as provas oculares no grupo com Cinetose, foi observada a ocorrência do 

efeito inibidor da fixação ocular em 100% dos adolescentes, assim como a calibração regular 

(tabela 3). Quanto a pesquisa do rastreio pendular foram encontrados 13 adolescentes (17%) 

com curva tipo I e 65(83%) com curva tipo II (tabela 4), registros que podem ser classificados 

como normais (Albernaz e Ganança ,1976).  Da mesma forma, o nistagmo optocinético foi 

simétrico em todos os indivíduos (tabela 9) . Assim, no presente estudo, não foi encontrado 

nenhum achado nas provas oculares que sugerisse alteração do sistema vestibular ou de outros 

centros do sistema nervoso central, o que corrobora com Hamid (1993); Freitas e Ganança 

(2002).   

Nas provas vestibulares, os nistagmos espontâneos de olhos abertos e semi-espontâneo 

foram ausentes, contudo, foi registrado nistagmo espontâneo de olhos fechados  em 43 

adolescentes ( 52%), sendo que  em três (4%) a velocidade angular da componente lenta 

estava acima do limite de normalidade (7o/s), caracterizando alteração vestibular porém, sem 

definir se o quadro é periférico ou central. Apenas três estudos na literatura consultada 

analisaram o nistagmo espontâneo de olhos fechados, não havendo consenso sobre a 

 



 

ocorrência do mesmo na Cinetose, podendo estar presente (Hamid,  1993; Avilla, 1990) ou 

ausente  (Freitas e Ganança,2002).   

Por outro lado, o nistagmo per-rotatório mostrou-se alterado quando estimulado os 

canais semicirculares verticais, superiores e posteriores, com normalidade dos canais laterais, 

devendo-se contudo considerar a pouca sensibilidade desta prova para avaliação dos canais 

laterais. O nistagmo per-rotatório encontrou-se alterado quando estimulado os canais 

posteriores em oito indivíduos (10%) e quando estimulado os canais superiores apenas um 

indivíduo (1%) (tabela 10). Avilla (1990) e Ganança et al.(1995) descreveram alteração dos 

canais semicirculares na prova rotatória pendular decrescente em indivíduos com Cinetose, 

porém não especificaram qual ou quais canais encontravam-se alterados. É importante 

ressaltar que, apesar da PRPD não poder ser analisada isoladamente,  por ser uma prova 

susceptível à interferências no registro, o achado do presente estudo é sugestivo de alteração 

no sistema vestibular, envolvendo nervo vestibular ou estruturas centrais. É importante 

destacar que este foi o único achado no exame vestibular que possibilitou questionar o 

envolvimento de estruturas vestibulares, que não os canais semicirculares, nos indivíduos com 

Cinetose.  

A prova calórica foi a mais citada nos estudos em indivíduos com Cinetose, com 

resultados diversos, desde normalidade à alteração caracterizada por preponderância 

labiríntica ou direcional (Goodhill, 1979; Ibrain, 2003); hiperreflexia  uni ou bilateral (Preber, 

1958; Matsunaga et al, 1985; Freitas & Ganança, 2002) e hiporreflexia (Avilla, 1990). 

Semelhante achado foi observado na prova calórica realizada nos adolescentes, com 

54 adolescentes (69%) com resultado normal e 24 adolescentes ( 31%) com alteração à 

estimulação dos canais laterais (tabela 11). Os achados demonstraram processo irritativo em 

12 adolescentes (15%), devido a hiperreflexia em sete adolescentes (9%) e preponderância 

direcional em cinco (6%). Da mesma forma, o processo deficitário foi observado em 12 

adolescentes (15%), porém com maior alteração no valor absoluto, hiporreflexia em 10 (13%) 

e preponderância labiríntica em dois adolescentes (3%).  

De maneira geral, a prova calórica foi a mais alterada na avaliação vestibular nos 

indivíduos com Cinetose, seguido da prova rotatória pendular decrescente à estimulação dos 

canais verticais, caracterizando-se na maioria dos casos, como achados isolados (tabela 12).  

Contudo, 46 adolescentes (59%) apresentaram normalidade no exame vestibular. A 

possibilidade do exame normal foi descrita em diversos estudos, ressaltando que a 

confirmação do diagnóstico de Cinetose é baseada no quadro clínico (Beddoe, 1977; Busis, 

1978; Quirós & Schager, 1979, Fried, 1980; Gates, 1980; Kimoto et al.,1988; Ganança, 1989; 

 



 

Campos, 1993; Hamid, 1993; Lemos, 1994; Caovilla et al., 1997; Caovilla & Ganança, 1998; 

Noaksson et al.,1997; Ganança, 1998; Ganança et al., 1999; Lavinsky et al., 1999; Fomigoni, 

Medeiros, Santana  et al ., 1999; Ganança et al., 2000a; Anadão et al., 2003). 

Diante desses fatos, a valorização de sinais e sintomas subjetivos como: alterações 

posturais, vertigens, tonturas, náuseas, vômitos ou demais alterações autossômicas são 

fundamentais para o diagnóstico, entretanto, a avaliação vestibular na Cinetose torna-se 

necessária para que sempre que possível seja realizada a devida caracterização do distúrbio 

labiríntico possibilitando a adoção de medidas terapêuticas personalizadas em função dos 

achados em cada paciente (Ganança, 1998a , Caovilla et al., 2000; Ganança et al., 2000b). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.CONCLUSÃO 

 



 

 
7.CONCLUSÃO 
 
 
A avaliação vestibular de 78 indivíduos com Cinetose demonstrou que: 

 

 

• o exame vestibular mostrou-se alterado em 32 adolescentes ( 41%) e normal em  46 

adolescentes (59%); 

• as provas oculares mostraram-se normais; 

• o nistagmo espontâneo de olhos fechados mostrou-se alterado em três indivíduos 

(4%); 

• foi encontrado alteração no nistagmo per-rotatório quando estimulado os canais 

semicirculares verticias e normalidade à estimulação dos canais laterais;  

• na prova calórica, os achados demonstraram processo irritativo em 12 adolescentes 

(15%), devido a hiperreflexia em sete adolescentes (9%) e preponderância direcional 

em cinco (6%) e o processo deficitário em 12 adolescentes (15%), porém com maior 

alteração no valor absoluto, hiporreflexia em 10 (13%) e preponderância labiríntica 

em dois adolescentes (3%). 

• a prova calórica foi a mais alterada na avaliação vestibular nos indivíduos com 

Cinetose, seguido da prova rotatória pendular decrescente à estimulação dos canais 

verticais, caracterizando-se na maioria dos casos, como achados isolados; 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 



 

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

American Speech-Language-Hearing Associatiom Committêe on Audiometric Evaluation. 

ASHA, 1988; 30(12): 39-42.  

 

Anadão CA, Moio AM, Ogasawara MM, Ramos GM, Rapoport PB, Santos AF. Cinetose: 

avaliação clínica e otoneurológica. Acta Cir Bras. 2003; 18 suppl4 . 

 

Ávila CRB. Da avaliação otoneurológica em pacientes com Cinetose [tese]. São Paulo: Escola 

Paulista de Medicina; 1990. 

 

Barabas G, Matthews WS, Ferrari M. Childhood migraine and motion sickness. Pediatrics. 

1983, 72:188-90. 

 

Bakwin H. Motion sickness. J Pediatr. 1949; 35:390-3. 

 

Barbosa MSM. Da estimulação optocinética como auxiliar na compensação labiríntica em 

síndromes vestibulares periférica [Monografia]. São Paulo. Escola Paulista de Medicina, São 

Paulo. 1991. 

 

Beddoe GM. Vertigo in children. Otol Clin North Am. 1977,10: 139 – 44. 

 

Bonaldi LV. Anatomia funcional do sistema vestibulococlear In: Frota S. Fundamentos em 

fonoaudiologia: audiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1998. p 1-17 

 

Brandit T. Physiological and psychophysiological vertigo. In: Baloh RW, Halmagyi GM. 

Disorders of the vestibular system. New York: Oxford University Press; 1996. p.496-508. 

 

Brandit T, Strupp, M, Arbusow V. Plasticity of the Vestibular System: Central  Compensation  

and  Sensory   Substitution   for Vestibular Deficits.  Adv  Neurol, 1997, 73: 297 – 309.  

 

Brasil. Ministério da saúde. Secretaria Executiva. Coordenação da Saúde da Criança e do 

Adolescente. Programa saúde do adolescente: Bases programáticas. 2.ed.rev. Brasília: 

Ministério da Saúde, 1996. 

 



 

Busis SN. Vertigo in children. Ear Nose . Throat J.1978; 57: 95-9. 

 

Caldas N. Considerações sobre as tonturas na infância. Acta Awho. 1986; 5 (2): 26-9. 

  

Caldas Neto S. Anatomofisiologia da orelha humana. In: Caldas N, Caldas SN, Sih T. 

Otologia e Audiologia em Pediatria. Rio de Janeiro: Editora Revinter.1999; p. 287-95. 

 

Campos CAH. Principais quadros clínicos no adulto e no idoso. In: Ganança MM. Vertigem 

tem cura? São Paulo; Lemos Editorial; 1998. p. 49-57. 

 

Campos MI. Prevalência de sinais de disfunção vestibular em crianças com vertigem e/ou 

outros tipos de Tontura. [Tese] São Paulo: Escola Paulista de medicina, Universidade de São 

Paulo; 1993. 

 

Caovilla HH. Da avaliação funcional do sistema vestibular em crianças normais de seis a doze 

anos de idade. São Paulo, [Tese] . São Paulo: Escola Paulista de medicina, Universidade de 

São Paulo; 1987. 

 

Caovilla HH, Ganança MM. O equilíbrio corporal e os distúrbios da comunicação humana. 

In: Ganança MM, Vieira RM, Caovilla HH. Princípios de otoneurologia. São Paulo: Atheneu; 

1997. p.1-2. 

  

Caovilla HH, Ganança MM, Munhoz MSL, Silva MLG, Frazza MB - O Equilíbrio Corporal e 

os seus Distúrbios.Parte I. Noções de neuroanatomofisiologia do sistema vestibular. Ver. Bras 

de Med. 1997; 4: 11-9. 

 

Caovilla HH, Ganança MM. O universo das tonturas. In: Ganança MM. Vertigem tem cura? 

São Paulo: Lemos; 1998. p.21-6. 

 

Caovilla HH, Ganança MM, Munhoz MSL, Silva MLG. Equilibriometria clínica. São Paulo: 

Atheneu; 1999.  

 

Caovilla HH, Ganança MM, Munhoz MSL, Silva MLG. Equilibriometria clínica. São Paulo: 

Atheneu; 2000. 

 



 

Castanho LA. Distúrbios do equilíbrio: um protocolo de investigação racional. Ver. Bras. 

Otorrinolaringol. ORL. 1994, 60:124-44. 

 

Carvalho RMM. O efeito do reflexo estapediano no controle da passagem da informação 

sonora. In: Schochat E, Organizador. Processamento auditivo. São Paulo: Lovise; 1996. v.2: 

Série de atualidades em Fonoaudiologia. 

 

Casselbrant M, Furman J, Rubeinstein E. Efect of otits media on the vestibular system in 

children. Otol Rhinol Laryngol 1995, 104: 620-624. 

 

Cezar LTB, Walmi BB, Darcy RL. Audição e iatrogenia. Rev Bras Otorrinolaringol. 

2001;67(2):234-41. 

 

Davis H, Silvermann RS. Hearing and deafness. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1970. 

 

Deecke L, Becker W, Jürgens R. Interaction of vestibular and somatosensory afferents for 

perception and postural control. Agressologie. 1979;,  20:179 –84. 

 

Dobie T, McBride D, Dobie Jr T, May J. The effecta of age and sex on susceptibility to 

motion sickness. Aviat Space Environ Méd. 2001; 72:13-20. 

 

Formigoni LG, Medeiros IRTD, Santoro PPl.  Avaliação clínica das vestibulopatias na 

infância. Rev Bras Otorrinolaringol.1999; 65(1): 78 – 81. 

 

Fried MP. The evalution of dizziness in children. Laryngoscope. 1980; 90:1548-60. 

 

Ganança FF. Vestibulopatias em adultos: principais quadros clínicos. In: Ganança MM, 

Vieira RM, Caovilla HH. Princípios de Otoneurologia. São Paulo: Atheneu; 1997. p.67. 

 

Ganança FF. Vestibulopatias em crianças e adolescentes: Principais quadros clínicos. In: 

Ganança MM,  Vieira RM, Caovilla HH. Princípios de Otoneurologia. São Paulo: Atheneu; 

1998.  v. 1,  p. 57 – 9. 

 

 



 

Ganança FF. O paciente vertiginoso. manual de consulta rápida para o clínico.São Paulo: 

Janssen-Cilag. 2001. 

  

Ganança FF, Ganança CF. Vertigem na infância e na adolescência. In: Ganança MM. 

Vertigem tem cura? São Paulo: Lemos Editorial; 1998. p. 37-48. 

 

Ganança FF, Ganança MM. O Paciente vertiginoso. etiologia, diagnóstico diferencial e 

opções de terapêuticas. Fascículo 1. São Paulo. Janssen-Cilag.2001 

 

Ganança MM, Ganança FF. O paciente vertiginoso: Manual de consulta rápida. São Paulo. 

Janssen-Cilag. Farmacêutica; Editorial Lemos; 2001a. p.21 

 

Ganança MM, Caovilla HH. Equilibriometria. In: Ganança MM, Vieira RM, Caovilla HH. 

PrincÌpios de otoneurologia. São Paulo; Atheneu, 998b. vol.1, p.23-55.  

 

Ganança MM, Caovilla HH. Desequilíbrio e reequiblíbrio. In: Ganança MM, editor. Vertigem 

tem cura? O que aprendemos nestes últimos 30 anos. São Paulo: Lemos Editorial; 1998c. p. 

13-20.  

 

Ganança MM, Caovilla HH. A Vertigem e os Sintomas Associados. In: Ganança MM, Vieira 

RM, Caovilla HH. Princípios de Otoneurologia São Paulo: Atheneu; 1998a v.1, p. 3-5. 

 

Ganança MM, Caovilla HH. Labirintopatia na infância. In: Sih C.Otologia e audiologia em 

pediatria. Rio de Janeiro: Revinter;1999.  p. 227-286. 

 

Ganança MM, Caovilla HH, Ganança CF. Vertigem: abordagens diagnósticas e terapêuticas. 

Fascículo 1.  São Paulo: Lemos editorial; 2004 a,. 

 

Ganança MM, Caovilla HH, Ganança FF, Ganança CF. Prevenção e controle da Cinetose com 

cinarizina e domperidona. Acta Awho, 2000a; 19:172-9.  

 

Ganança MM, Caovilla HH, Munhoz MSL, Ganança FF. Tontura na criança e no adolescente. 

RBM. Otorrinolaringol. 1995; 2:217 – 42. 

 

 



 

Ganança MM, Caovilla HH, Munhoz MSL, Silva MLG, Frazza MM. A contribuição da 

equilibriometria. In: Ganança MM. Vertigem tem cura? São Paulo: Lemos; 1998. p.93-116.  

 

Ganança,MM, Caovilla HH, Munhoz MS, Silva MLG, Frazza MB, Ganança FF, et al. As 

muitas faces da vertigem posicional. Atual Geriat. 1999; 4: 8-14. 

 

Ganança MM, Caovilla HH, Munhoz MSL, Silva MLG, Ganança CF. Cinetose. In: Quadros 

clínicos otoneurológicos mais comuns. 3. Série Otoneurológica. São Paulo: Atheneu; 2000a , 

p. 101-7.  

 

Ganança MM, Caovilla HH, Munhoz MSL, Silva MLG, Ganança CF. Cinetose. In: Silva 

MLG, Munhoz MSL, Ganança MM, Caovilla HH. Principais quadros clínicos 

otoneurológicos. São Paulo: Atheneu; 2000b. p.101-7.  

 

Ganança MM, Caovilla HH, Munhoz MSL, Silva MLG, Ganança FF, Ganança CF. A 

hodologia clínica do sistema vestibular. In: Caovilla HH, Ganança MM, Munhoz MSL, Silva 

MLG. Equilibriometria clínica. São Paulo: Atheneu; 2000.v.1, p.5-21. 

 

Ganança MM, Munhoz MSL, Caovilla HH, Silva MLG. Estratégias terapêuticas em 

otoneurologia. V. 4. Série Otoneurológica. São Paulo: Editora Atheneu; 2000c. 

 

Ganança MM, Caovilla HH, Munhoz MSL, Silva MLG, Settanni FAP, Ganança FF et al. As 

tonturas e sintomas associados. In: Munhoz MSL, Ganança MM, Caovilla HH, Silva MLG. 

casos clínicos Otoneurológicos típicos e atípicos. V5: Série Otoneurológica. São Paulo: 

Atheneu. 2001a; p. 1-22. 

 

Ganança MM, Munhoz MSL, Ganança FF, Caovilla HH, Silva MLG. Condutas na vertigem. 

São Paulo. Grupo Editorial Moreira Jr; 2004.  

 

Gates GA. Vertigo in Children. Ear Nose Throat J. 1980; 59:44-5. 

 

Hamid MAA. The motion sicknesssyndrome. In: Kaufman Arenberg I, editor. Dizzeness and 

balance disorders. Amsterdam: kugler; 1993. p.745-50.    

 

 



 

Herdman SJ, Tusa RJ - The diagnosis and treatment of benign paroxysmal positional vertigo. 

Schaumburg, ICS Medical Corporation; 1999. 

 

Herdman, SJ. Reabilitação vestibular. 2 a  ed.São Paulo: Manole; 2002. 

 

Hirabayashi S, Iwasaki Y. Developmental perspective of sensory organization on postural 

control. Brain Dev 1995; 17:111-3. 

 

Hoffer ME, Gottshall K, Kopke RD, Weisskopf P, Moore R, Allen KA, et al. Vestibular 

testing abnormalities in individuals with motion sickness. Otol neurol. 2003; 24:633-8.  

 

Ibraim CSMN. Da vestibulometria na Cinetose infantil com ou sem sintomas fora de veículo 

em movimento.[Dissertação] São Paulo: Escola Paulista de Medicina, 2003.  

 

Kileny P. Avaliação da função vestibular In: Katz  J. Tratado de audilogia clínica. 3aEd. São 

Paulo: Manole. 1989.  

 

Kennedy RS, Graybiel A, Mac Donough RC, Beckwith D. Symptomatology under storn 

conditions in north in control subjects and in persons with bilateral labyrinthine defects. Acta 

Otolaryngol. 1968, 66:533-40. 

 

Kimoto Y, Almeida VS, Maia RA. Eletronistagmografia em crianças. Rev Bras 

otorrinolaringol. 1988; 54: 80-7. 

 

Klajner H, Ganança MM. Zumbido e vertigem na criança e no adolescemte: Como eu trato na 

pediatria.São Paulo: Segmento Farma, 2004. p.7. 

 

Lavinsky L, Abelin C A, D’Ávila, Lavinsky M. Exame Otoneurológico na criança. In: Sih C. 

Otologia e Audiologia em Pediatria. Rio de Janeiro: Revinter.1999, p. 287-295. 

 

Lavinsky L, Iwasaki Y. Developmental perspective of sensory organization on postural 

control. Brain Dev. 1995; 17:111-3. 

 

 



 

Leimann Patt HO, Baistrocchi RL, Moia, PI. Neuropsychiatric Observations of proprioceptive 

sensitivity in motion sickness susceptibility. Aviat Space Environ Med. 1988; 59:1083-8. 

 

Lentz JM, Collins WE. Motion sickness susceptibility and related behavioral characteristics in 

men an women. Aviat Space Environ Med. 1977; 48; 316-22. 

 

Lovan WD. Motion sickness. Am Fam Phys. 1984; 29:117-22. 

 

Leigh RJ, Zee DS. Neurology of eye movements. 3.ed. Philadelphia, F.A. Davis,1999. 

 

Lemos M. Da avaliação funcional do sistema vestibular em rianças com obstrução da tuba 

auditiva. [Dissertação]. São Paulo: Escola Paulista de medicina, Universidade de São Paulo; 

1994.  

 

Lopes Filho OC. Contribuição ao estudo da impedância acústica. São Paulo. [tese] Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo,1972. 

 

Mc Huch HE. Auditory and vestibular disorders in children. Laryngoscopy. 1962; 72:555-65. 

 

Machado A. Neuroanatomia funcional. 2. ed. Belo Horizonte: Editora Atheneu. 1993; p.215-

226. 

 

Mangabeira Albernaz PL, Ganança MM, Caovilla HH, Ito YI e Castro HD. Atlas de vecto-

electronistagmografia. São Paulo, Ache. 1984; 60 pp. 

 

Mangabeira Albernaz PL, Ganança MM, Rocha I. O exame vestibular na criança normal. 

Rev. Bras. de Otorrinolaringologia. 1971; 37: 289-295. 

 

Mangabeira Albernaz PL Evolução de um Sistema Sensorial. In: Caldas N, Caldas SN & Sih 

T. Otologia e Audiologia em Pediatria. Rio de Janeiro: Editora Revinter, 1999; p. 151-155. 

 

Mangabeira Albernaz PLM. Distúrbio labirínticos. Rev Bras de Med. 2002; 59. edição 

especial.  

 

 



 

Matsunaga T, Fujita N, Kakiuchi H, Yamamoto H, Yane K, Ohhira S. Results of caloric tests 

and visual suppression tests in seasickness. In: Myers EN, editor. New-dimensions in 

otorhinolaryngology: Head and neck surgery. Amsterdam: Excerpta medica;1985 v.2, p.780-

1. 

 

Marques IHS. Vertigem: percepção do movimento e do equilíbrio. J S. 2004; 6(83). 

 

Menegotto I H e Couto C M. Tópicos de acústica e psicoacústica relevante em audiologia: In. 

:FROTA S. Fundamentos em fonoaudiologia – audiologia. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1998. p.19-39 

 

Menón DA, Sakano E, Weckx LLM. Consenso sobre vertigem. Rev bras otorrinolaringol.  

2000; 66(suppl 11)p.7-38..  

 

Money KE. Motion sickness. Physiol. Rev 1970; 50:1-39. 

 

Money KE, Myles WS. Motion sicknessand other vestibulo-gastric illness. In: Nauton, RF 

The vestibular system. New York: Academic Press; 1975.p.371-7. 

 

Mor R, Fragoso M, Taguchi CK, Figueiredo JFFR. Vestibulometria & Fonoaudiologia: como 

realizar e interpretar. São Paulo: Editora Lovise; 2001. p. 25-36. 

Morata TC, Santos UPS. Anatomia e fisiologia da audição. In: Matos MP.  ruído riscos e 

prevenção. São Paulo: Hucitec; 1994. p. 35 

 

Momensonhn-Santos TM, Russo ICP, Organizadores. Prática da audiologia clínica. 5a ed rev 

e ampl. São Paulo: Editora Cortez, 2005. 

 

 

Munhoz MS,  Silva MLG. A Avaliação Audiológica no Exame Otoneurológico. In: Ganança 

MM, Vieira RM e Caovilla HH. Princípios de Otoneurologia. São Paulo: Atheneu, 1998;  v. 

1, p. 7-21. 

 

 



 

Munhoz MSL, Silva MLG, Frazza MM, Caovilla HH, Ganança MM, Carvalho P. 

Otoemissões acústicas.In: Munhoz MSL, Caovilla HH, Silva MLG, Ganança MM. 

Audiologia Clínica. São Paulo: Atheneu; 2000. v2, cap.9, p121-148, Série otoneurológica. 

 

Noaksson L, Deblen J, Ledin T. Motion sickness: relations between patient experiences, 

caloric reactions and dynamic posturography. Acta Awho. 1997; 16:6-10.  

 

Pansini & Padovan. 1969 I. Three derivations in electronystagmography. Acta otolaryngol, 

1969; 67:303-9. 

 

Pereira AC, Saes SO. Distúrbio labirintico: atuação fonoaudiológica. Bauru: Edusc; 2006. 

 

Preber L. Vegetative reactions in caloric and rotatory tests. Acta Otolaryngol. Suppl. 1958; 

144:13-112. 

 

Quirós JB, Schrager OL. Lenguaje, aprendizaje y psicomotricidad. Buenos Aires: Editora 

Panamericana; 1979. 

 

Radzik M, Sherer S, Neinstein LS. Psychosocial development in normal adolescents. In: 

Neinstein LS. Adolescent health care: a pratical guide, 4th edition. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins, 2002. 

 

Reason JT. Motion sickness adaptation: a neural mismatcch model. J. R. Soc.Méd. 1978; 

71:819-29. 

 

Russo ICP, Santos TM. Audiologia infantil. São Paulo: Editora Cortez; 1984. 

 

Russo ICP, Santos TMM. A Prática da audiologia clínica. 4ª ed. São Paulo: Cortez; 1993. p. 

15-42. 

 

Russo ICP. Acústica e psicoacústica aplicadas à fonoaudiologia. 2ª ed. Rev Ampl. São Paulo: 

Ed.Lovise, Ltda. 1999; 263p. 

 

 



 

Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Consenso Sobre Vertigem. Rev. Bras. de  

Otorrinolaringol. 2000; 66 (6). 

 

Sih T, Vieira JF. Otorrinolaringologia pediátrica. Rio de Janeiro: Revinter;1998. 

 

Steinberg M,  Rendle – Short J.  Vestibular  dysfunction  in young children  with  minor 

neurological impairment.  Dev Med Child Neurol. 1977; 19: 639 –51.  

 

Tyler DB, Bard P. Motion sickness. Physiol Rev. 1949; 29:311-69. 

 

Wever EG, Lawrence M. Ohysiologycal acoustic. Princeton: Princeton University Press; 

1954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 
 



 

ANEXO I – PARECER DO COMITE DE ETICA EM PESQUISA 

 

 



 

ANEXO II – CARTA AO DIRETOR DA ESCOLA  

 

 

Prezado(a) Diretor(a), 

 

 

 

Solicitamos Vossa autorização para a realização do trabalho científico, correspondente 

a dissertação de mestrado a ser desenvolvido pela Fonoaudióloga Luciane Domingues 

Figueiredo Mariotto. 

O estudo objetiva a avaliação do sistema vestibular de adolescentes ( 10 a 19 anos e 

11meses ) com e sem queixa de Cinetose (A Cinetose se caracteriza pelo aparecimento dos 

sintomas como: náusea, vômito e tonturas quando o indivíduo encontra-se inserido em um 

veículos de transporte em movimento) e para tanto necessitamos de um contato com os pais 

ou responsáveis para esclarecimento e solicitação de participação. 

Ressaltamos que a participação é de caráter voluntário, ficando a critério dos pais e ou 

responsáveis em aceitar ou não. Os participantes serão submetidos a avaliação audiológica e 

labiríntica , ambos de caráter não invasivo e sem custo . 

Antecipadamente , agradecemos a colaboração. 

 

 

__________________________    ____________________________ 

Luciane D. Figueiredo Mariotto                                 Profa Dra Sandra de Oliveira Saes  

 

 

___________________________________ 

Profa Dra Tamara Beres Lederer Goldberg 

 

 

 

Bauru, ___/_____ 2004. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III – CARTA DE CONCORDANCIA DA ESCOLA. 

 



 

ANEXO-IV – CARTA AOS PAIS E RESPONSÁVEIS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO 

DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

Senhores Pais, 

 

Diante da necessidade de estudos científicos pela profissional Luciane Domingues 

Figueiredo Mariotto - Fonoaudióloga, CRFa:6261; para a obtenção do título de Mestre, pela 

Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista – UNESP, “Julio de Mesquita 

Filho” Campus de  Botucatu, se propõe a realizar avaliação do sistema labiríntico de 

adolescentes com e sem queixa de Cinetose ( Cinetose, caracteriza-se pelo aparecimento de 

sintomas com: tonturas, vertigem, náusea, vômitos quando inserido em um veículo em 

movimento) fato que pode gerar alterações de postura e de equilíbrio 

A participação dos adolescentes (idades entre 10 a 19 anos) na Pesquisa, ocorrerá por 

meio da Avaliação otoneurológica composta por avaliação auditiva e labiríntica, sendo todos 

os procedimentos de caráter não invasivo. Os exames serão realizados no Centro de Pesquisas 

Audiológicas do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade do 

Estado de São Paulo, sem qualquer custo. 

Caso existam dúvidas referentes a este estudo, coloco-me a disposição para quaisquer 

esclarecimentos pelos telefones abaixo. 

 

Permito a participação do meu filho(a)______________________________________da 

série_____Turma_______Período________nesta pesquisa. 

Data nascimento: ____/_____/_____   Idade_____Telefone:________________. 

                    (    )  SIM                          (     ) NÃO 

 

 

__________________________                         __________________________ 

Nome do pai ou responsável                                     Assinatura  do responsável 

 

Solicitamos a devolução da carta até dia ___/___/2004, para que possa ocorrer o agendamento 

da avaliação em data oportuna. 

Dados da Pesquisadora: Luciane Domingues Figueiredo Mariotto 
Endereço Institucional. - Centro de Pesquisas Audiológicas do: HRAC – USP / Bauru 

Rua Silvio Marchione  3-20  Vila Universitária Telefones: 014- 3235- 8168 / 8409. Celular 9794-0018  

 



 

ANEXO-V-  CARTA DE INFORMAÇÃO AO INDIVÍDUO DA PESQUISA   

 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Avaliação vestibular em adolescentes com cinetose. 

 

Prezado (a) Sr. (a) 

 

Esta Pesquisa, realizada por mim, Luciane Domingues Figueiredo Mariotto - 

Fonoaudióloga, CRFa:6261; e de acordo com Orientações da Profa. Dra Tamara Beres 

Lederer Goldberg, para a obtenção do título de Mestre, pela Faculdade de Medicina da 

Universidade Estadual Paulista – UNESP, “Julio de Mesquita Filho” Campus de  Botucatu – 

Programa de Pós-Graduação em Pediatria; se propõe a realizar um estudo sobre a avaliação 

do sistema vestibular em adolescentes com e sem queixa de Cinetose, considerando-se que a 

ocorrência de distúrbios vestibulares na adolescência pode gerar alterações de postura, de 

equilíbrio 

A participação do adolescente na Pesquisa, ocorrerá por meio da Avaliação 

Otoneurológica, composta do preenchimento escrito de uma anamense específica; e da 

realização de exames e provas relacionadas à função auditiva, por meio da audiometria tonal 

liminar, audiometria vocal e imitanciometria – impedanciometria e medidas acústicas do 

reflexo estapediano; e avaliação do sistema vestibular, por meio da Vecto-

electronistagmografia  e  de provas de equilíbrio, com e sem movimento. 

A participação nesta pesquisa deverá ocorrer de modo voluntário, não remunerado e 

consciente de seus objetivos e procedimentos. Esta Avaliação não traz riscos médicos, físicos, 

ou psíquicos associados, embora possa haver alguma fadiga durante os testes, o que permitirá 

ao adolescente ou ao seu responsável, solicitar pausas maiores entre as provas ou ainda se 

retirar desse estudo e cancelar seu consentimento a qualquer momento.  

Os mesmos direitos de solicitação de pausas ou de recusa da continuidade na Pesquisa 

estarão assegurados em caso de desconforto apresentado pela adolescente em qualquer etapa 

da Avaliação, principalmente após provas de estimulação de movimento rotatório e com 

temperaturas, o que poderá causar breve sensação de continuidade do movimento ou de 

desequilíbrio após poucos segundos dos términos das provas, não sendo esperado qualquer 

outro tipo de desconforto ou prolongamento dos mencionados acima, cabendo ainda ao 

responsável o direito de solicitar a presença, avaliação e conduta dos médicos 

 



 

Otorrinolaringologistas, Centro de Pesquisas Audiológicas, local de realização das 

Avaliações. 

Por questões éticas, em hipótese alguma o (a) participante será identificado (a). 

Entretanto, apenas os resultados deste estudo poderão ser publicados em revistas ou jornais 

profissionais ou apresentados em congressos científicos. 

 

Deverá ainda, ser entregue uma cópia deste Consentimento ao adolescente ou 

Responsável.. 

 

_____________________________                                _____________________ 

Nome do Responsável                                                     Documento 

 

        _____________________________                            ____________________________ 

Assinatura do Responsável                              Assinatura da Pesquisadora 

 

Dados da Pesquisadora: Luciane Domingues Figueiredo Mariotto 

Endereço Institucional. 

Centro de Pesquisas Audiológicas do: HRAC – USP / Bauru 

Rua Silvio Marchione  3-20  Vila Universitária 

Telefones: 014- 3235- 8168 / 8409.Obs O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, 

do HRAC-USP, estará a disposição para esclarecimento de duvidas ou reclamações no 

endereço: Rua Silvio Marchione, 3-20 na Unidade de Ensino e Pesquisa ou pelo telefone (14) 

3235-8421" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VI – CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONCORDANCIA 

 

 Eu,_____________________________________________________________, 

portador(a) do RG____________________________, como responsável pelo 

menor____________________________, dou permissão para meu filho participar da 

pesquisa Avaliação vestibular em adolescentes com cinetose. 

Recebi toda e qualquer orientação quanto aos procedimentos que serão realizados, 

tendo consciência dos possíveis sintomas que poderão ocorrer durante o exame da função 

vestibular, tais como: náuseas, vômitos, palidez, sudorese e tonturas. Apesar dos mesmos 

poderem causar desconforto ao meu filho, foi salientado que não existe riscos para o mesmo, 

visto que não será realizado nenhum procedimento invasivo. 

Autorizo também, utilizar e copiar qualquer registro médico e 

otoneurológico/informações a respeito do meu filho, no que se refere aos procedimentos 

realizados durante a pesquisa, para fins de publicações científicas e divulgação do trabalho 

nos diferentes meios de comunicação (jornais, revistas, etc), porém preservando a identidade 

do adolescente.  

Tenho conhecimento que posso a qualquer momento retirar o meu filho da 

participação o estudo, cancelando este consentimento sem nenhuma penalidade. 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 

_______________________________                 _______________________________ 

Assinatura do paciente e/ou responsável                      Luciane D. F. Mariotto 

                        Pesquisador 

 

 

BAURU,__________ /__________/____________. 

   

 



 

ANEXO VII - ANAMNESE ESPECÍFICA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:_______________________________________________________________. 

Data de Nascimento:___/___/____Idade:____  Sexo:___________________________ 

Profissão:__________________ Nível de Escolaridade__________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Telefone:.__________ Entrevistado por:_______________________. Data:..../....../...... 

 

SINTOMAS  AUDITIVOS: 

 (   )Ausente                             (   ) Presente  

    Zumbido (   )_________________________________ 

   Plenitude Auricular(   )__________________________ 

   Autofonia(   )__________________________________ 

   Diminuição da Audição(   )_______________________ 

   Outros (  )_____________________________________ 

 

 SINTOMAS  VESTIBULARES: 

Cinetose:     Não   (   )    Sim (   )   

Já apresentou  Cinetose em aguma época da vida?  Não  (   )  Sim (   )  Quando?  

________________________________________________________________ 

História pregressa__________________________________________________ 

História atual_____________________________________________________ 

Sintomas referidos quando está em veículo em movimento: 

Mal Estar Indefinido  (   )   Náusea (   )    Vomito (   )   Palidez  (   )   Sudorese (   ) 

Tontura (   )    Vertigem(   )    (    ) Outros__________________________________ 

Dificuldades para ler quando o veículo está em movimento (   ) 

Estratégias para melhora: __________________________________________________ 

Já fez tratamento para melhorar os sintomas da Cinetose? Não (   )   sim  (   ) 

_______________________________Medicamentos em uso____________________ 

Você acha que este sintoma prejudica de alguma forma sua qualidade de vida? 

Sim (   )   Não  (   ) 

 



 

EQUILÍBRIO CORPORAL GERAL 

Queixa-se de desequilíbrio?       (   )  Sim    (   ) Não 

Tontura:                                      (   )Sim      (   )Não 

Vertigem:                                   (   ) Sim     (   ) Não 

Início dos sintomas:______________________________________________________ 

 Ocorrência:            (   ) Frequente      (   )Esporádico 

Tipo:                        (   ) Postural         (   ) Não Postural 

Duração:                 (   ) Inferior a 1 Hora    (   ) Mais de 2 Horas  (   ) Dias 

Severidade:            (   ) Incapacitante          (   ) Não Incapacitante 

Existem Fatores Agravantes?  (   ) Sim   (   )  Não  Quais?________________________ 

Atualmente a intensidade dos sintomas permanece a mesma?  Sim (  )  Não (  ) 

Observações:________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Tratamentos já realizados:_________________________________________________ 

SINTOMAS NEUROVEGETATIVOS ASSOCIADOS AOS SINTOMAS VESTIBULARES  

  (   )Náusea   (   )Võmito   (   )Sudorese  (  ) Palidez Obs:______________ 

OUTROS SINTOMAS: 

  (   )Escurecimento Da Vista     (   )Cefaléia 

  (   )Desmaio              (   )  Outros ________________________________ 

 SAÚDE GERAL: 

- Alterações Metabólicas     (   )               Alterações Hormonais             (   )   

-Alterações Oftalmológicas (   )                      Alterações Vasculares                      (   ) 

- Hipertensão  Arterial         (   )               Alterações da Coluna Cervical (   ) 

Alterações Emocionais:      Tensão   (   )     Stress  (   ) Ansiedade(   ) 

                                           Depressão(   )  Labilidade De Humor (   ) 

Outros(  )_______________________________________________________________ 

CONSUMO : Café  ____ ml/ dia, Chá Preto___ml/ dia, Coca-Cola/ Pepsi _____ ml/ dia  

Fumo: Cigarros/ dia ____  Drogas____Chocolate____gramas/dia. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

(   ) Cinetose   (    ) sim   (   )  não     Grau de parentesco__________________________ 

Distúrbio labirintico  (    ) sim   (   )  não     Grau de parentesco_________________________ 

Alteração do equilíbrio  (    ) sim   (   )  não     Grau de parentesco__________________ 

Alteração da audição  (    ) sim   (   )  não     Grau de parentesco____________________ 

 

 



 

ANEXO-VIII         AVALIAÇÃO OTORRINOLARINGOLÓGICA 

 

 

 OTOSCÓPIA 

 

Data: ____/____/______. 

Nome:_________________________________________________________________ 

Dn:____/____/______  Idade: __________ 

 

 

 

Ouvido Membrana Timpânica Membrana Timpânica 

OD   

OE   

 

 

OBS:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IX- AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO X- AVALIAÇÃO DO SISTEMA VESTIBULAR 

 

 



 

ANEXO XI – Padrões de normalidade estabelecidos por Mangabeira Albernaz, et al. (1984) e 

Caovilla et al. (2000). 

 

Nistagmo de posição  Ausência de nistagmo e vertigem 

Nistagmo posicionamento Ausência de nistagmo e vertigem 

Calibração ocular Regular 

Nistagmo espontâneo de olhos abertos Ausência de nistagmo 

Nistagmo espontâneo de olhos fechados  Ausência e presença até 7 0/s 

Nistagmo semi-espontâneo  Ausência de nistagmo 

Rastreio pendular Tipo I e II 

Nistagmo optocinético  PDN até 20%    -   Simetria do nistagmo 

Nistagmo per-rotatório dos canais 

semicirculares laterais e veticais 

PDN ATÉ 33% 

Prova calórica Análise relativa 

  Preponderância direcional do nistagmo de até 33% 

  Preponderância labirintica do nistagmo de até 33% 

Análise absoluta 

  Normorreflexia – valores entre 3 a 510 /s 

  Hiperreflexia – valores acima de 510 /s 

  Hiporreflexia – valores abaixo de 30 /s 

  Arreflexia  - 00 /s 

Efeito inibidor da fixação ocular Presente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XII – Dados individuais dos resultados da avaliação vestibular nos adolescentes com 

e sem Cinetose. 

 

 



 

ANEXO XIII 

 

A análise inicial dos dados obtidos nos grupos com Cinetose e sem Cinetose foi 

realizada segundo a padronização proposta por Mangabeira Albernaz, et al. (1984) e Caovilla 

et al. (2000).  
  

Distribuição da casuística segundo a presença e ausência de Cinetose e os resultados da 

pesquisa do nistagmo espontâneo de olhos fechados. 
 Com Cinetose Sem Cinetose Total 
 N % N % N % 
NEOF A 35 45 39 50 74 47 
NEOF PN  40 51 38 49 78 50 
NEOF PA 3 4 1 1 4 3 
Total 78 100 78 100 156 100 

2= 1,866          p = 0,393 א
 
Legenda: NEOFA- Nistagmo espontâneo de olhos fechados ausente; NEOFPN – Nistagmo espontâneo de olhos fechados 
presente normal; NEOFPA – Nistagmo espontâneo de olhos fechados presente alterado 
 
 
 
Distribuição da casuística segundo a presença e ausência de Cinetose e os valores absolutos 

da prova calórica. 
 Com Cinetose Sem Cinetose Total 
 N % N % N % 

Normorreflexia 55 71 55 71 110 70 
Hiperreflexia 22 28 23 29 45 29 
Hiporreflexia 1 1 0 0 1 1 

Total 78 100 78 100 156 100 
2= 1,022           p > 0,05 א

 
 

 

Distribuição da casuística segundo a presença e ausência de Cinetose e resultados da análise 

relativa da prova calórica. 
 Com Cinetose Sem Cinetose Total 
 N % N % N % 

Normal 45  58 49 63 94 60 
Alterado 10   13 6 8 16 10 

Não realizada 23 29 23 29 46 30 
Total 78 100 78 100 156 100 

2= 0,587             p= 0,746 א
 
 
 
 
 

 



 

Distribuição da casuística segundo a presença e ausência de Cinetose e a conclusão do exame 

vestibular, nos indivíduos com e sem Cinetose. 
 Com Cinetose Sem Cinetose Total 
 N % N % N % 

EVN 43 56 49 62 92 60 
SVPI 23 29 21 27 44 28 
SVPD 5 6 2 3 7 4 
EVI 7 9 6 8 13 8 
Total 78 100 78 100 156 100 

2= 1,986            p = 0,575 א
 
Legenda: EVN - Exame vestibular Normal; SVPI - Síndrome vestibular periférica irritativa; SVPD - Síndrome vestibular 
periférica deficitária; EVI - Exame vestibular inconclusivo 
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