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RESUMO 
 
Introdução : Este estudo refere-se à observação dos achados otoneurológicos em 
indivíduos com cervicalgia. O equilíbrio postural é mantido tanto pelas propriedades 
viscoelásticas dos músculos quanto por ajustes posturais desencadeados a partir de 
informações visuais, vestibulares e somatossensoriais. Portanto, disfunções na 
região cervical podem causar alterações no funcionamento dos proprioceptores 
desencadeando sintomas como desequilíbrio e tontura. Objetivo : analisar os 
achados audiológicos e vestibulares em indivíduos com cervicalgia. Material e 
Método : Foram avaliados 33 indivíduos com cervicalgia, com idade entre 50 e 83 
anos, encaminhados pela Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho de Curitiba/PR para 
a Clínica de Fonoaudiologia da Universidade Tuiuti do Paraná, sendo 27 (81,82%) 
do sexo feminino e seis (18,18%) do sexo masculino. Realizaram-se os seguintes 
procedimentos: anamnese otoneurológica, audiometria tonal liminar e vocal, 
imitânciometria e vectoeletronistagmografia. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética Institucional. Resultados:  O sintoma otoneurológico mais evidenciado foi a 
tontura (75,76%) e os sintomas clínicos mais relatados relacionavam-se aos 
sistemas cardiovascular (69,70%), endócrino-metabólico (48,48%) e reumático 
(30,30%). O consumo excessivo de álcool, cigarro e/ou café foi relatado por cinco 
(15,15%) participantes. Houve diferença de proporções para queixa de tontura em 
indivíduos com queixa auditiva (p=0,0245) e para tontura em indivíduos com 
zumbido (p=0,0133). A perda auditiva ocorreu em 90,91% dos indivíduos com maior 
prevalência de alterações do tipo neurossensorial. Na avaliação vestibular 
predominou a normalidade (60,61%), seguida de alteração no sistema vestibular 
periférico, com predomínio das disfunções vestibulares periféricas irritativas 
(30,30%). Conclusão: Em indivíduos com cervicalgia o sintoma otoneurológico mais 
encontrado foi a tontura e os sintomas clínicos mais relatados estavam relacionados 
aos sistemas cardiovascular, endócrino-metabólico e reumático. Houve diferença de 
proporções para queixa de tontura em indivíduos com queixa auditiva e para tontura 
em indivíduos com zumbido. O achado auditivo mais frequente foi a perda auditiva 
do tipo neurossensorial e prevaleceu a normalidade na avaliação vestibular. 
 
Palavras-chave: dor cervical; tontura; equilíbrio postural; testes de função 
vestibular; envelhecimento. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Introduction:  This study concerns the observation of otoneurological findings in 
subjects with neck pain. Postural balance is maintained by both viscoelastic 
properties of muscles and postural adjustments triggered by visual, vestibular and 
somatosensory information. Therefore, dysfunction in the cervical region may cause 
changes in proprioceptors functioning, triggering symptoms such as dizziness and 
imbalance. Objective:  To analyze the vestibular and audiological findings in subjects 
with neck pain. Material and Methods : It was assessed 33 subjects with neck pain, 
aged between 50 to 83 years, referred by Ouvidor Pardinho Health Unit Curitiba / PR 
to Speech Therapy Clinic of Universidade Tuiuti do Paraná, being 27 (81.82%) 
females and six (18.18%) males. Following procedures were used: otoneurological 
history, pure tone and vocal audiometry, acoustic impedance and 
vectoelectronystagmography. The study was approved by Ethics Committee. 
Results: Most evident otoneurological symptom was dizziness (75.76%) and most 
frequently reported clinical symptom were related to cardiovascular system (69.70%), 
endocrine and metabolic systems (48.48%) and rheumatic system (30.30%). 
Excessive consumption of alcohol, tobacco and/or coffee was reported by five 
(15.15%) participants. It was found proportional differences for dizziness in 
individuals with hearing complaints (p = 0.0245) and dizziness in patients with tinnitus 
(p = 0.0133). Hearing loss occurred in 90.91%, with a higher prevalence of 
sensorineural hearing loss. Vestibular assessment showed normal prevalence 
(60.61%), followed by peripheral vestibular system impairment, with a prevalence of 
irritative peripheral vestibular dysfunction (30.30%). Conclusion:  In patients with 
neck pain the most prevalent otoneurological symptoms were dizziness, and the 
most frequent reported clinical symptoms were related to cardiovascular, endocrine-
metabolic and rheumatic systems. It was found proportional differences for dizziness 
in individuals with hearing complaints and dizziness in patients with tinnitus. The 
most frequent type of hearing loss was sensorineural and prevailed normality in the 
vestibular assessment. 
 
Keywords : neck pain, dizziness, postural balance, vestibular function tests; aging. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dados internacionais apontam que 1,4% das consultas a médicos da família 

e comunidade nos Estados Unidos da América sejam por dor na região cervical. No 

Brasil, sugere-se que até 55% da população terá cervicalgia em algum momento de 

sua vida (TEIXEIRA, et al., 2001). 

Os principais sinais e sintomas das afecções da coluna vertebral são a dor e 

a rigidez muscular. A dor pode estar localizada em um segmento da coluna vertebral 

(cervical, torácica e lombossacral) ou em toda sua extensão. A dor na coluna 

cervical que se irradia para os membros superiores sugere a possibilidade de 

comprometimento radicular, cuja etiologia pode ser degenerativa ou compressiva 

(PORTO, 2005). 

A cervicalgia é uma patologia insidiosa, sem causa aparente. Mais 

raramente se inicia de maneira súbita, geralmente relacionada com movimentos 

bruscos do pescoço, extensa permanência em posição forçada, esforço ou trauma 

(BARROS, 1995). 

Antonio e Pernambuco (2001) acreditam que as cervicalgias têm sua grande 

prevalência e incidência em processos degenerativos e artrósicos do segmento 

cervical com prevalência maior no sexo feminino (68 a 70%) e acomete em sua 

maioria indivíduos de 42 a 58 anos. 

A coluna cervical é um elo flexível entre a plataforma sensorial do crânio 

(visão, audição, olfato) e o tronco. O principio fundamental do seu funcionamento 

deve-se ao equilíbrio entre a força muscular e sua flexibilidade, e, qualquer 

disfunção desse equilíbrio provoca dor (MERCÚRIO, 1997). 

A síndrome cervical é uma disfunção causada pela associação de vários 

sinais e sintomas que envolvem o crânio e a região cervicoescapular, tais como 
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desequilíbrio e tonturas, que se manifestam por alterações na região cervical ou na 

transição craniovertebral (BOTTINO, 1990). 

Existe um complexo sistema de integração que, quando funcionando 

inadequadamente, pode dar origem a essa disfunção. Esse sistema, de acordo com 

Greters et al. (2007), depende da integração de estímulos vindos do sistema 

vestibular, da visão e das aferências proprioceptivas do sistema nervoso central.  

Mercúrio (1997) aponta que a dor de cabeça, o zumbido e a tontura são os 

principais sintomas da síndrome cervical e Clendaniel (2002) afirma que a tontura de 

origem cervical pode ser causa de diferentes processos, dos mecanismos 

fisiopatológicos que envolvem a irritação do plexo vertebral simpático, insuficiência 

vertebrobasilar e alteração dos sinais aferentes ou proprioceptivos da coluna cervical 

superior. 

Disfunções musculoesqueléticas na região cervical podem causar alterações 

no funcionamento dos proprioceptores e consequente distúrbio no controle postural. 

Isso porque, segundo Souza, Gonçalves e Pastre (2006) o equilíbrio postural é 

mantido tanto pelas propriedades viscoelásticas dos músculos quanto por ajustes 

posturais desencadeados a partir das informações sensoriais visuais, vestibulares e 

somatossensoriais.  

O objetivo do presente estudo foi analisar os achados auditivos e 

vestibulares em indivíduos adultos com idade entre 50 e 83 anos, com queixa de 

cervicalgia, de uma Unidade de Saúde de Curitiba. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ANATOMOFISIOLOGIA DA COLUNA CERVICAL 

A coluna cervical é um segmento vertebral complexo formado por sete 

vértebras, as quais são as menores das vértebras móveis, unidas entre si por 

articulações ósseas, ligamentos e discos intervertebrais. As duas primeiras vértebras 

– atlas (C I) e áxis (C II) - têm características morfológicas distintas e merecem 

considerações específicas (GONZÁLEZ et al., 2010 e Rosa, 2007). 

O atlas tem formato de anel, não possui corpo vertebral, articula-se com a 

base craniana pela articulação atlantoccipital e é responsável por grande parte dos 

movimentos de flexão e extensão da coluna cervical. O áxis possui uma 

proeminência vertical – o dente do áxis - que se articula com o atlas pela fóvea do 

dente e forma um suporte para a rotação do crânio; estas duas vértebras são 

separadas e sustentadas por ligamentos internos, pois entre elas não existe disco 

intervertebral (ANTONIO e PERNAMBUCO, 2001). 

As vértebras C III a C VI são mais semelhantes na morfologia, possuem 

corpos vertebrais pequenos e largos, e projetados lateralmente os forames 

transversários – estes também presentes em C I e C II – pelos quais transitam as 

artérias vertebrais. A vértebra C VII tem o seu corpo vertebral maior que as outras 

vértebras cervicais, possui processo espinhoso longo e saliente sendo responsável 

pela denominação de vértebra proeminente, seus forames transversários são 

reduzidos e por eles não transitam as artérias vertebrais (KAPANDJI, 2008). 

Todas essas estruturas estão intimamente relacionadas com os sistemas 

vascular, neurológico (central, periférico e vegetativo), múscular e órgãos (linfóide, 

esôfago, traqueia, glândulas tireoide e paratireoides). A coluna cervical tem a função 
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de ligar a cabeça ao tronco, dar apoio e mobilidade ao crânio e proteger o sistema 

nervoso central (GONZÁLEZ et al., 2010) – FIGURA 1  

 

FIGURA 1 – COLUNA CERVICAL. 

 
FONTE: Figura extraída do CD-ROM Novartis – Atlas de Anatomia Humana (2004) 

 

Para Hoppenfeld (2001), as funções atribuídas à coluna cervical são: abrigar 

e servir de orientação à medula espinhal, permitir o trânsito das artérias vertebrais, 

dar mobilidade ao crânio através das superfícies articulares e dar suporte e 

estabilidade à cabeça. 

A região cervical contém um complexo número de ligamentos que são 

responsáveis por limitar os movimentos e aumentar a resistência da coluna cervical 

em possíveis traumas (KNOPLICH, 2003). Já os músculos cervicais têm como 

função equilibrar a cabeça sobre o pescoço e auxiliar na realização dos movimentos 

da região cervical, são aparelhos de movimento que proporcionam suporte estático, 
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participam da postura e geram, assim, maior estabilidade que os ligamentos 

cervicais (MOORE e DALLEY, 2007). 

A região cervical sustenta a cabeça, permitindo o olhar na posição horizontal 

e grandes amplitudes em diferentes planos espaciais, ocorrendo uma atividade 

muscular extremamente complexa nessa região (KAPANDJI, 2008). 

Para Magee (2005), a região cervical é uma região anatômica em que a 

estabilidade foi sacrificada pela mobilidade, com a capacidade de desempenhar 

todos os níveis de movimento: flexão, extensão, inclinação lateral e rotação 

completa, o que a torna mais suscetível a lesões. Acredita-se que a coluna cervical 

seja um dos mais completos sistemas articulares do corpo humano, pois permite que 

o pescoço se mova mais de 600 vezes por hora ou uma vez a cada seis segundos 

(NATOUR, 2004). 

Pelos forames intervertebrais passam raízes nervosas que quando 

comprimidas provocam dor e sintomas radiculares, elas podem ser afetadas por 

processos patológicos como hérnias discais e osteoartrose das articulações 

uncovertebrais (MAGEE, 2005; KAPANDJI, 2008). Para Caillet (2003) existem três 

locais onde essas raízes podem ser comprometidas: na origem medular, no forame 

intervertebral e no plexo braquial. 

Outro fator de geração de dor é a tensão por compressão que, como 

consequência, pressiona os vasos sanguíneos o que gera uma diminuição na 

irrigação local (hipóxia), o que leva ao aumento dos índices de gás carbônico e 

toxinas não dissolvidas que acabam por estimular as terminações nervosas livres e 

originam um estado doloroso (DEFINO; PACCOLA, 2000). 
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2.2 DOR CERVICAL 

A dor foi definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor 

(International Association for the Study of Pain – IASP) em 1986 (apud DELLAROZA 

et al., 2007) como uma experiência subjetiva e desagradável, associada a uma lesão 

efetiva ou potencial dos tecidos. Começou a ser estudada a partir da segunda 

metade do século XX, e é o sintoma prevalente de enfermidades e um dos principais 

problemas de saúde (LEÃO e CHAVES, 2007). 

A percepção da dor é um fenômeno complexo, principalmente pelo 

envolvimento dos aspectos neuroquímicos e neuroanatômicos (RANNEY, 2000). 

Guyton e Hall (2006) complementam que a intensidade da dor está relacionada com 

o quanto o tecido foi lesado.  

Para Gatterman (2005), a dor é sempre subjetiva, sendo percebida pelo 

paciente em relação às experiências dolorosas que teve em sua vida, porém, 

independente disso, a dor deve ser considerada sempre real pelos profissionais da 

saúde, apresentando tanto um componente físico como um componente psicológico, 

e pode um destes predominar. 

A dor é um mecanismo de proteção do corpo, pode aparecer sempre que um 

tecido e/ou estrutura corporal esteja sendo lesado, e faz com que o individuo busque 

a remoção do estimulo doloroso. Ela é um fenômeno complexo e pode ser 

classificada em dor aguda e crônica (BERNE et al., 2004; GUYTON e HALL, 2006).  

Segundo Neto et al. (2009) a dor aguda é definida como uma resposta 

fisiológica, normal e previsível aos estímulos térmicos, químicos ou mecânicos 

adversos, e caracterizada por uma duração curta, de minutos ou algumas semanas. 

A dor crônica persiste além do tempo esperado para a cura de uma lesão, leva a 

incapacidade temporária ou permanente das pessoas que dela sofrem, geralmente 
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são associadas a uma doença crônica, permanecendo por mais de seis meses.  

Pinelli et al. (2005) define a doença crônica como qualquer condição prolongada que 

dure mais que três meses. 

Os músculos cervicais quando traumatizados ou inflamados são percebidos 

pelos receptores, e surge a dor localizada na região cervical posterior e denominada 

cervicalgia; as causas mecânicas (corte, pancada, pressão, entre outras), são 

responsáveis por 90% dos casos e segundo González et al. (2010) afeta 10% da 

população e 30% a 40% dos pacientes terão um episódio de dor no pescoço ao 

longo de sua vida, com aumento da prevalência com a idade. Já Teixeira et al. 

(2001) acreditam que a cervicalgia acometeu, acomete ou acometerá 55% da 

população em algum momento, sendo uma das condições álgicas mais prevalentes 

na prática clínica, afirmam ainda que além dos idosos, indivíduos tensos, 

trabalhadores braçais ou sujeitos que executam atividades adotando posturas 

prejudiciais estão mais propensos a desenvolvê-la. 

Com relação ao gênero, analisando a população geral, acredita-se no 

acometimento de 29% dos homens e 40% das mulheres e com relação à 

prevalência observa-se predomínio no sexo feminino variando de 68% a 70% com 

idade entre 42 e 58 anos. (ANTONIO e PERNAMBUCO, 2001). 

Para Reis et al. (2010) a prevalência de dor cervical pode variar entre 12% a 

34% e quanto ao gênero também aponta maior prevalência no feminino, porém 

aponta 15% nas mulheres e 10% nos homens. 

Já Conti (1996) acredita que as mulheres não são mais atingidas do que o 

homem, apenas procuram tratamento com maior frequência, explicando que, 

durante sua vida, a mulher necessita de cuidados com maior frequência que os 

homens (puberdade, gravidez, menopausa, etc). 
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Para Antonio e Pernambuco (2001), por mais que haja uma relação direta 

entre fatores ocupacionais e queixas musculoesqueléticas, pesquisas apontam que 

casos de cervicalgia estão mais ligados à acentuada flexão cervical, posturas fixas e 

prolongadas, curvatura exagerada do tronco, ergonomia inadequada e atividades 

que requerem a utilização do segmento mão-braço. 

É um sintoma insidioso, de origem muitas vezes indefinida, mas raramente 

inicia-se de maneira súbita e tem uma melhora significativa com o repouso (HERBET 

et al., 2003). 

Para Ferrari e Russel (2003) grande parte das cervicalgias não é atribuída a 

uma lesão ou doença específica e sim classificada como reumatismo do tecido mole 

ou cervicalgia muscular, postural ou mecânica. Knoplich (2003) afirma que várias 

etiologias podem causar dor cervical como afecções neurológicas, tumores benignos 

e malignos, infecções, traumas, entre outras. 

Porto (2005) relata que as manifestações dolorosas com origem na coluna 

cervical compreendem diferentes síndromes como cervicalgia simples, síndrome de 

compressão de raiz cervical e mielopatia espondilótica cervical. 

Moreira e Carvalho (1996) apontam que a cervicalgia pode advir de causas 

mecânico-degenerativas como osteoartrose uncovertebral, osteoartrose 

zigoapofisária e degeneração dos ligamentos amarelo e longitudinal posterior; 

causas inflamatórias como artrite reumatoide, espondilite anquilosante e 

espondilodiscite; causas tumorais primárias ou metastáticas e causas 

psicossomáticas. 

Teixeira et al. (2001) relatam que muitas vezes a dor cervical é devida a 

posturas anormais, situações de estresse, depressão, ansiedade, flexão ou 
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extensão cervicais excessivas e sobrepeso em decorrência de manipulação e 

locomoção de objetos pesados. 

O quadro clínico da cervicalgia é caracterizado por dor aguda em choque ou 

fisgada, geralmente unilateral, podendo apresentar espasmo ou contratura muscular. 

Essa dor pode irradiar-se ao longo da região occipital e alcançar a região frontal pela 

compressão do nervo occipital maior (PORTO, 2005).  

Além da dor localizada, a cervicalgia pode levar a sintomas relacionados à 

força dos membros superiores, sensibilidade dos movimentos, distúrbios de 

equilíbrio, problemas da circulação vertebrobasilar e tonturas (KNOPLICH, 2003). 

Outros sintomas também são relacionados com acometimentos da região 

cervical como náusea, alterações de pulso, sudorese, palidez e outros distúrbios 

autonômicos (GATTERMAN, 2005). 

 

2.3 CERVICALGIA E ALTERAÇÕES AUDITIVAS 

Reis et al. (2010) afirmam que além da tontura, otalgia, dor cervical e tensão 

muscular, o zumbido agudo e alterações auditivas também podem ser 

manifestações clínicas do comprometimento do sistema postural, apresentando-se 

esses sintomas independentes dos níveis de ansiedade do paciente ou da 

medicação em uso, sendo explicados somente pelo distúrbio cervical. 

Com relação ao zumbido, Moreira et al. (2011) apontam que seu surgimento 

deve-se à interação dinâmica de vários centros do sistema nervoso e sistema 

límbico e que alterações ou lesões na cóclea precedem esse processo levando ao 

desequilíbrio nas vias inferiores do sistema auditivo, resultando em atividade neural 

anormal percebido e interpretado pelo sistema nervoso central como zumbido. 

Assinalam, também, a possibilidade de aferências a partir da porção cervical com 
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projeções para o núcleo coclear, indicando uma influência do reflexo da coluna 

cervical a este centro da audição. 

Além das doenças otológicas, metabólicas, cardiovasculares, odontológicas, 

neurológicas e psiquiátricas, as patologias e lesões da coluna cervical também são 

relacionadas como possíveis causadoras de zumbido (MOREIRA et. al., 2011). 

 

2.4 CERVICALGIA E ALTERAÇÕES VESTIBULARES 

Vestibulopatia é o nome dado aos distúrbios do equilíbrio corporal 

decorrentes do sistema vestibular periférico ou central, sendo divididos entre esses 

dois grandes grupos de acordo com sua origem. As alterações vestibulares 

periféricas são aquelas oriundas do labirinto até o VIII nervo craniano e as 

alterações vestibulares centrais são devidas a lesões de estruturas vestibulares no 

sistema nervoso central (núcleos, vias e inter-relações) (CONSENSO SOBRE 

VERTIGEM, 2000). 

O Consenso sobre Vertigem (2000) aponta que além das vestibulopatias 

periféricas e centrais ainda podem existir, embora raras, as vestibulopatias mistas - 

periféricas e centrais, simultaneamente: insuficiência circulatória vertebrobasilar 

(especialmente em idosos), doenças metabólicas, entre outras, e as vestibulopatias 

indeterminadas, onde não são evidenciadas lesões orgânicas periféricas nem 

centrais, como nos casos de vertigem psicogênica, de origem oftálmica e de coluna 

cervical. 

Vale ressaltar que pelo fato do sistema vestibular ser altamente integrado 

sob a ótica fisiológica acredita-se que em todas as afecções labirínticas existem 

alterações centrais funcionais, como consequência das próprias alterações 

periféricas (MENON, SAKANO e WECKX, 2000).  
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A alteração do equilíbrio corporal mais frequente é a tontura, sendo um 

sintoma muito comum em todo mundo, com ocorrência em ambos os sexos e em 

diferentes faixas etárias predominando em adultos e idosos, presente em mais de 

10% da população mundial, manifestando-se de distintas formas e intensidades 

(GANANÇA, 2005; ZEIGELBOIM et al., 2008). 

Para Caovilla et al. (2000) desequilíbrio, náusea e vômito são os sintomas 

mais frequentes de alterações vestibulares, e podem estar associados a sintomas 

como perda auditiva, zumbido, hipersensibilidade a sons, dificuldade de 

inteligibilidade vocal e distúrbios da atenção auditiva. Zeigelboim et al. (2008) em um 

estudo com 40 indivíduos atendidos no Laboratório de Otoneurologia da 

Universidade Tuiuti do Paraná encontraram como principais queixas a tontura, a 

perda auditiva e o zumbido. 

Souza, Gonçalves e Pastre (2006) têm relatado a importância da 

propriocepção cervical no controle postural e que disfunções cervicais, como 

cervicobraquialgia, trauma e espondilite cervical, fenômenos comuns na população, 

frequentemente estão associados a queixas de tonturas, vertigem e sensação de 

instabilidade. 

Com o objetivo de manter o equilíbrio, os sistemas somatossensorial cervical 

(proprioceptivo), vestibular e visual recebem informações referentes à postura, 

posição e movimentos da cabeça e dos olhos respectivamente (TRELEAVEN, 

2008). Para uma adequada integração entre esses sistemas é indispensável o bom 

funcionamento do complexo cabeça-pescoço-olhos estando estes relacionados a 

informações provenientes dos receptores localizados na cápsula das articulações 

zigoapofisárias e dos músculos intrínsecos da região cervical. Os estímulos passam 

pelas vias espinovestibulares em direção aos núcleos vestibulares inferiores e à 
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região central do cerebelo, juntamente com as aferências oculares (REIS et al., 

2010). 

Para Reis et al. (2010), os músculos localizados no espaço suboccipital 

proporcionam uma adequada propriocepção cervical por apresentarem grande 

número de receptores neuromusculares. O tônico muscular cervical atua em 

conjunto com informações aferentes dos reflexos cervicococlear e cérvico-ocular 

sendo também influenciados por informações provenientes dos sistemas vestibular e 

visual, o que permite o ajuste da posição da cabeça, dos olhos e da postura. O 

reflexo cervicococlear ativa os músculos da região cervical em resposta ao 

estiramento, com objetivo de manter a posição da cabeça; o reflexo cérvico-ocular 

atua em conjunto com o reflexo vestíbulo-ocular e o optocinético, agindo sobre os 

músculos extra-oculares para permitir a visão adequada durante o movimento; e o 

tônico cervical está integrado ao reflexo vestíbulo-espinhal para controlar a postura. 

Quando ocorre disfunção cervical e consequentemente comprometimento 

proprioceptivo, existe aumento da latência do reflexo vestíbulo-ocular e do cérvico-

ocular, que se manifestam pela alteração no controle fino do movimento dos olhos, 

como nos momentos em que a cabeça permanece na mesma posição, mas com o 

tronco em rotação de 45º, sendo essa hipótese pautada nas informações aferentes 

dos músculos cervicais (MONTFOORT et al., 2006). 

De acordo com Greters et al. (2007) a cervicalgia é considerada como causa 

primária de tontura, mas também pode ser considerada secundária quando o 

paciente tenta, pela contratura dos músculos cervicais, fixar a cabeça, evitando 

estímulos labirínticos que provoquem tonturas, o que mantém a queixa de tontura, 

desta vez por estímulo proprioceptivo, mesmo após resolvida a doença vestibular 

que lhe deu origem. 
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As manifestações de tontura associadas a alterações cervicais, 

denominadas vertigens cervicogênicas, foram descritas pela primeira vez em 1955 

por Ryan e Cope (apud REID; RIVETT, 2005) que usaram o termo “vertigem 

cervical" para se referir a uma combinação de problemas de coluna cervical e 

tontura. Vertigem cervicogênica ou tontura tem sido um tema controverso desde 

essa época, no entanto existem muitas evidências de sua existência, como no 

estudo de Persson (1996 apud REID; RIVETT, 2005) realizado com pacientes com 

dor crônica e cervicobraquialgia, onde 50% dos participantes apresentavam tontura 

cervicogênica. 

Atualmente, três são as possíveis causas da vertigem cervicogênica: a 

insuficiência vertebrobasilar que ocorre por compressão das artérias vertebrais, 

devido aos osteófitos osteoartríticos ou por instabilidade atlantoccipital (GANANÇA, 

1998); a síndrome simpática cervical posterior, que de acordo com Silva, Silva e 

Pereira (2002) seria causada por uma irritação da artéria labiríntica e, 

consequentemente, hipoperfusão do aparelho vestibular periférico levando à 

vertigem; e os sinais proprioceptivos alterados, que ainda de acordo com Silva, Silva 

e Pereira (2002), sugerem que a região cervical superior tem sido indicada como 

uma fonte de proprioceptores. 

Para Teixeira et al. (2001) as lesões traumáticas e a artrite reumatoide são 

afecções musculoesqueléticas cervicais que associam alterações de equilíbrio e 

cervicalgia. As traumáticas são lesões por hiperflexão e hipertensão, levando a 

estiramentos, contusões e/ou lacerações causando dor com intensidade variada, 

limitação dos movimentos, rigidez da nuca, tonturas e náuseas e, associadamente, 

estiramento do esôfago e da laringe, com a consequente disfagia e rouquidão. Já a 

artrite reumatoide é um processo inflamatório na região cervical caracterizada por 
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cervicalgia, às vezes referida nas têmporas e na região retro-orbitária e em muitos 

casos encontram-se também anormalidades neurológicas (paresia sensitivo-motora 

dos membros superiores e/ou inferiores, vertigem e nistagmo).  

Com relação às pesquisas relacionando vertigem e cervicalgia, Bittar et al. 

(1998) relataram um estudo de caso de uma mulher de 36 anos com histórico de 

tontura por dois anos, após crise de contratura dolorosa da musculatura 

cervicoescapular direita sendo a tontura caracterizada como vertigem incapacitante, 

fazendo uso de vários medicamentos depressores do sistema vestibular e 

moduladores de fluxo sanguíneo, sem melhora. Foi realizado exame otoneurológico 

e com a tríade de dor cervical com nistagmo de torção, retificação da coluna cervical 

e audiometria normal foi feito o diagnóstico de síndrome cervical proprioceptiva, sem 

lesão estrutural. O tratamento indicado foi reabilitação vestibular associada a 

trabalho de conscientização e reeducação postural. Após dez semanas a paciente 

foi orientada a manter condicionamento físico para que a postura viciosa e os 

sintomas não voltassem. Após um ano de acompanhamento a paciente continua 

realizando exercícios aeróbicos (caminhada) três vezes por semana, durante uma 

hora, continuando assintomática. 

Outro estudo sobre o tema que evidencia dados significativos de distúrbios 

cervicais associados à tontura e/ou vertigem foi de Tiensoli, Couto e Mitre (2004), 

que avaliaram 30 pacientes por um questionário sobre fatores associados à vertigem 

e/ou tontura em pacientes com exame vestibular normal e encontraram uma 

ocorrência 43,3% de indivíduos com distúrbios cervicais. 

Greters et al. (2007) avaliaram 10 indivíduos de ambos os sexos com média 

de idade de 56,3 anos e com vertigem de origem cervical, sendo, para esse 

diagnóstico clínico, considerados: queixa de tontura, dor e/ou contratura  de 
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musculatura cervical e ausência de outra condição patológica que pudesse estar 

associada à queixa. Os achados do exame eletronistagmográfico apontaram 80% de 

alteração com predomínio da disfunção vestibular periférica irritativa, sendo cinco 

por hiper-reflexia em valor absoluto e três com preponderância labiríntica (PL) ou 

preponderância direcional do nistagmo (PDN) alterada, não sendo especificado 

quantos de cada. 

YAHIA et al. (2009) realizaram um estudo com noventa e dois pacientes que 

sofriam de dor cervical crônica, procurando determinar se estes possuíam distúrbios 

do equilíbrio. Os pacientes foram divididos em três grupos: um grupo de 32 sujeitos 

com dor cervical e vertigem (G1), um grupo de 30 sujeitos com dor crônica no 

pescoço, sem vertigem (G2) e um grupo de 30 controles saudáveis. Foram avaliados 

por um exame clínico (mobilidade do pescoço) e um teste de equilíbrio estático e um 

dinâmico. A osteoartrite foi encontrada em 75% e 70% dos indivíduos do G1 e G2, 

respectivamente, e a cefaleia foi mais frequente no G1 que no G2 (65% versus 40%, 

respectivamente). Foram evidenciados parâmetros anormais de equilíbrio estático e 

dinâmico em pacientes com dor crônica no pescoço e vertigem (G1) e os autores 

relatam que esses distúrbios podem ser explicados pela alteração na propriocepção 

cervical e limitações de movimento do pescoço. 

Por fim, Araújo, Silva e Moura (2009) analisaram as queixas relatadas por 76 

pacientes vestibulopatas com alterações da coluna cervical de ambos os sexos e 

idade entre 20 e 83 anos. As principais queixas relatadas na anamnese foram 

vertigem (96%) e zumbido (81,60%); com relação à perda auditiva, 49 (64,5%) 

audiometrias apresentavam algum tipo de perda auditiva sendo a perda 

neurossensorial a mais prevalente (61,8%); Na avaliação vestibular foram utilizados 

testes de equilíbrio que não indicaram alteração central por não terem sido 
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encontrados testes cerebelares alterados, somente alterações periféricas, indicadas 

por alterações dos testes de equilíbrio estático e dinâmico. Porém, os pesquisadores 

não relataram quantos testes estavam alterados em cada indivíduo não sendo 

possível analisar a quantidade de indivíduos com possível alteração otoneurológica. 

 

2.5 AVALIAÇÃO OTONEUROLÓGICA 

Segundo Pessôa (1999), uma avaliação otoneurológica consiste em um 

conjunto de procedimentos que permite a exploração semiológica dos sistemas 

coclear e vestibular, relacionando-os com o sistema nervoso central. Tal avaliação é 

composta de anamnese, avaliação otorrinolaringológica, investigação audiológica e 

equilibriometria (ou vestibulometria) e tem como objetivos básicos, de acordo com 

Ganança, Vieira e Caovilla (1998), verificar se há ou não comprometimento 

vestibular; identificar o(s) lado(s) da lesão, localizar a lesão em nível periférico ou 

central, caracterizar o tipo de lesão, irritativa ou deficitária, auxiliar no 

reconhecimento da causa, determinar o prognóstico da afecção e monitorar a 

evolução do paciente com a terapêutica instituída. 

A anamnese é de grande importância, pois é nela que será definida uma 

hipótese diagnóstica para posteriormente ser confirmada pelos exames vestibulares. 

A mesma responde por 60% do diagnóstico em clínica médica e em 80% na 

otoneurologia (MAUDONNET, 1999). 

É durante a anamnese que é definido o tipo da tontura, início dos sintomas, 

se ocorrem em momentos de crise ou se são contínuas, se existem fatores que 

aliviam, se há relação com a alimentação ou alguns tipos de movimentos, se existem 

sintomas neurovegetativos associados, zumbidos, sensação de plenitude auricular, 

algiacusia, desconforto a sons intensos, cefaleias, distúrbios de fala, deglutição e 
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respiração e/ou expressão facial. Pelo fato de o sistema vestibular ser bastante 

sensível a alterações de outros sistemas do organismo humano, na anamnese 

investiga-se também outras patologias que podem estar acometendo o indivíduo 

como as doenças cardiovasculares, endócrinas, neurológicas, etc (PESSÔA, 1999). 

Pessôa (1999) ainda afirma que a avaliação otorrinolaringológica é 

indispensável, pois algumas patologias simples como a obstrução do meato acústico 

externo ou a obstrução tubária, otite de efusão e otite média crônica podem causar 

tontura, surdez e/ou zumbido, portanto, tais fatos devem ser considerados na 

avaliação dos resultados dos testes vestibulares. 

A investigação audiológica faz-se necessária em função da íntima ligação 

entre os sistemas vestibular e o coclear e a constante manifestação de alterações 

audiológicas em vestibulopatias. 

De acordo com Ganança, Vieira e Caovilla (1998), os exames audiológicos 

podem necessitar da colaboração do paciente (subjetivos) ou não (objetivos). 

Primeiramente são realizados os testes subjetivos que são a audiometria tonal 

liminar, testes de reconhecimento de fala que compreendem o índice percentual de 

reconhecimento de fala (IPRF), o limiar de detecção de voz (LDV) e o limiar de 

reconhecimento de fala (LRF) e a imitanciometria. Se necessário, para 

complementar as informações já obtidas ou quando não há possibilidade de 

realização dos testes subjetivos, pode-se recorrer aos testes objetivos que são as 

emissões otoacústicas e a audiometria de tronco encefálico. 

Por fim, realiza-se a equilibriometria, também conhecida como 

vestibulometria ou exame vestibular. Tal exame estuda a função vestibular e suas 

correlações com os sistemas ocular e proprioceptivo, cerebelo, medula espinhal e a 

formação reticular do tronco cerebral (PESSÔA, 1999). 
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A maneira mais adequada de avaliar os achados oculares e/ou vestibulares 

é através da vestibulometria computadorizada. Além de constituir um registro 

permanente do exame vestibular, proporcionando futuras comparações, permite 

também o confronto do que ocorre com olhos abertos e fechados e possibilita a 

medida de diversos parâmetros do nistagmo como velocidade angular e componente 

lenta (PESSÔA, 1999). 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UTP - 

Nº00047/2008 (ANEXO I) e os indivíduos assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (ANEXO II). 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

Estudo descritivo, de corte tranversal, com a participação de 33 indivíduos 

com diagnóstico de cervicalgia, de ambos os sexos, sendo seis do sexo masculino 

(18,18%) e 27 do sexo feminino (81,82%), na faixa etária de 50 a 83 anos (média de 

67 anos, desvio-padrão de 5,95 anos), encaminhados pela Unidade de Saúde 

Ouvidor Pardinho para o Laboratório de Otoneurologia da Universidade Tuiuti do 

Paraná (UTP), na cidade de Curitiba-PR. A população participante da pesquisa foi 

composta em sua maioria por indivíduos adultos/idosos em função da Unidade de 

Saúde Ouvidor Pardinho ser um Serviço público especializado neste tipo de 

população. 

Primeiramente foi realizado um levantamento de prontuários dos indivíduos 

atendidos na referida Unidade de Saúde buscando aqueles que apresentavam 

diagnóstico de cervicalgia e em seguida, foi realizado um contato telefônico 

explicando o objetivo do estudo e convite do paciente para participação. Os 

indivíduos foram orientado ao Serviço de Otoneurologia apenas com o diagnóstico 

de cervicalgia em laudo médico, sem menção ao método utilizado para o diagnóstico 

e sem exames complementares.  

Foram pesquisados a presença de hábitos nocivos como alcoolismo, 

tabagismo e consumo excessivo de cigarro sendo encontrado cinco casos, sendo 

um alcoólico, dois tabágicos e dois por excesso de ingestão de café, sendo 
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consideraço uso excessivo de cafeína  o consumo de 600mg por dia, o 

correspondente a aproximadamente 700ml de café (FELIPE et al., 2005). 

Foram excluídos da pesquisa os indivíduos que apresentaram algum 

distúrbio que impossibilitasse a realização das avaliações audiológica e/ou 

vestibular, tais como: comprometimentos psicológico e musculoesquelético 

importantes e indivíduos com alteração otológica como presença de cerúmen, 

otorreia, perfuração da membrana timpânica, entre outras. 

 

3.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS  

A avaliação audiológica foi realizada em cabina acusticamente tratada, 

utilizou-se um audiômetro modelo AC-33, da marca Interacoustic®, calibrado 

segundo as normas 389-1991/ISSO-8798/ANSI S3.43-1992 ANSI S3.6-1996/ISSO 

American National Standart, fones supra-aurais do tipo TDH-39 e um imitanciômetro 

modelo AZ-26, da marca Interacoustic. 

Para a avaliação vestibular utilizou-se um aparelho vectonistagmógrafo 

termossensível com três canais de registro, modelo VN316, da marca Berger®, uma 

barra luminosa - modelo EV VEC, e um estimulador calórico a ar - modelo NGR-05, 

ambos da marca Neurograff, e uma cadeira rotatória da marca Ferrante®. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS   

3.3.1 Anamnese 

Aplicou-se a anamnese do Serviço de Otoneurologia da UTP a fim de obter 

dados relevantes sobre os sintomas auditivos e vestibulares dos indivíduos da 

pesquisa (ANEXO III). 
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3.3.2 Avaliação Audiológica  

Inicialmente, realizou-se uma inspeção do meato acústico externo para 

descartar qualquer possibilidade de interferência nas avaliações audiológica e 

vestibular.  

Na avaliação audiológica foram pesquisadas as medidas de imitância 

acústica, audiometria tonal limiar por via aérea e por via óssea e audiometria vocal.  

Nas medidas de imitância acústica foram pesquisadas as complacências 

estática e dinâmica, bem como os reflexos acústicos nas frequências de 500, 1000, 

2000 e 3000Hz, com registros contralaterais. A curva timpanométrica foi classificada 

de acordo com os critérios propostos por JERGER (1970). 

Os limiares tonais foram obtidos nas frequências de 250, 500, 1000, 2000, 

3000, 4000, 6000 e 8000Hz e, quando necessário, por via óssea nas frequências de 

500, 1000, 2000, 3000 e 4000Hz. A seguir, pesquisou-se o limiar de reconhecimento 

de fala (LRF) e do índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF). 

Para a caracterização do tipo de perda auditiva aplicarou-se a classificação 

de SILMAN E SILVERMAN (1997) – ANEXO IV. 

3.3.3. Avaliação Vestibular 

 Na avaliação vestibular os indivíduos foram orientados a fazer jejum de 

três horas pré-exame e não ingerir alimentos que contém cafeína (café, chá mate, 

refrigerante e chocolate), bem como bebidas alcoólicas, cigarro, medicamentos 

antivertiginosos e ansiolíticos durante 72 horas antes da avaliação vestibular, pois é 

sabido que essas substâncias são nocivas ao sistema vestibular e podem interferir 

na avaliação (GANANÇA et al., 1999; FELIPE et al., 2005). 

  A região periorbitária foi limpa com álcool e os eletrodos foram fixados 

por uma fita adesiva com uma pasta para condução do sinal elétrico, de acordo com 
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Mangabeira-Albernaz et al. (1984). Um eletrodo foi colocado no canto externo de 

cada olho e um terceiro eletrodo foi fixado na fronte de modo a formar um triângulo 

isósceles com ângulo de 30º, o que permitiu a identificação dos movimentos 

oculares horizontais, verticais e obliquos, e um eletrodo “terra” foi fixado na região 

frontal para evitar possíveis interferências nos registros gráficos. 

A avaliação vestibular foi composta pelas seguintes provas oculomotoras e 

vestibulares:  

- Calibração dos movimentos oculares. Nesta etapa do exame foi avaliada a 

regularidade do traçado tornando as pesquisas comparáveis entre si; 

- Pesquisa do nistagmo espontâneo de olhos abertos e fechados e semi- 

espontâneo com os olhos abertos. Neste registro avaliaram-se a ocorrência, direção, 

efeito inibidor da fixação ocular (EIFO) e o valor da velocidade angular da 

componente lenta (VACL) máxima do nistagmo; 

- Pesquisa do rastreio pendular para avaliação da ocorrência e do tipo de 

curva; 

- Pesquisa do nistagmo optocinético na velocidade de 60º/s nos sentidos 

anti-horário e horário, na direção horizontal. Avaliaram-se a ocorrência, direção, 

VACL máxima às movimentações anti-horária e horária da barra luminosa e 

calculou-se a relação de preponderância direcional do nistagmo pela fórmula:  

 

PDN = Preponderância direcional do nistagmo; AH = Anti-horária; H = Horária 

 

 

- Pesquisa dos nistagmos pré e pós-rotatórios à prova rotatória pendular 

decrescente, estimulando-se os ductos semicirculares laterais e verticais. Para a 

estimulação dos ductos semicirculares laterais, a cabeça do paciente foi fletida 30° 
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para frente. A etapa seguinte, para a sensibilização dos ductos semicirculares 

verticais (anterior e posterior), o posicionamento da cabeça do paciente foi de 60° 

para trás e 45° à direita e, a seguir, 60° para trás e 45° à esquerda, respectivamente. 

Observaram-se a ocorrência, direção, frequência às rotações anti-horária e horária e 

cálculo da preponderância direcional, com a mesma fórmula aplicada à pesquisa do 

nistagmo optocinético; 

- Pesquisa dos nistagmos pré e pós-calóricos com ar, realizada com o 

paciente posicionado de forma que a cabeça e o tronco estivessem inclinados 60° 

para trás, para estimulação adequada dos ductos semicirculares laterais. O tempo 

de estimulação de cada orelha com ar nas temperaturas de 42°C e 20°C foi de 80s 

para cada temperatura e as respostas foram registradas com os olhos fechados e, a 

seguir, com os olhos abertos para a observação do EIFO. Nesta avaliação 

observaram-se a direção, os valores absolutos da VACL e o cálculo das relações da 

preponderância direcional e predomínio labiríntico do nistagmo pós-calórico pelas 

fórmulas: 

 
PDN = Preponderância direcional do nistagmo; PL = Predomínio labiríntico; A e B, C e D 

correspondem ao valor da VACL máxima a 42°C nas orelhas direita e esquerda, e 20°C nas orelhas 

direita e esquerda, respectivamente. 

 

Após o registro com os olhos fechados, realizou-se o registro com os olhos 

abertos para a observação do EIFO. 
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3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Para a análise estatística foram utilizados métodos de estatística descritiva 

(distribuições de frequência) e os testes de Fisher e de Diferença de Proporções 

(unilateral). O nível de significância foi fixado em 0,05 (5%). 
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4 RESULTADOS 

Os sinais e sintomas otoneurológicos apresentados pelos 33 indivíduos com 

cervicalgia, bem como outros achados clínicos, podem ser observados nas 

TABELAS 1 e 2, respectivamente. 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DA FREQUÊNCIA DOS SINAIS E SINTOMAS OTONEUROLÓGICOS E 
OUTROS SINTOMAS CLÍNICOS EM INDIVÍDUOS COM CERVICALGIA 

SINAIS E SINTOMAS OTONEUROLÓGICOS 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
Tontura 25 75,76 
Zumbido 12 36,36 
Estalo no pescoço 12 36,36 
Formigamento de extremidades 12 36,36 
Ansiedade 12 36,36 
Dor de cabeça 10 30,30 
Dificuldade ou dor ao movimentar o pescoço 10 30,30 
Dor irradiada para ombros e/ou braços 9 27,27 
Insônia 9 27,27 
Fadiga 5 15,15 
Agitação durante o sono 5 15,15 
Medo 4 12,12 
Dificuldade para engolir 4 12,12 
Depressão 4 12,12 
Visão borrada 3 9,09 
Alteração da voz 2 6,06 
Alteração do olfato 2 6,06 
Visão dupla 1 3,03 
Tremor 1 3,03 
Pontada na cabeça 1 3,03 
Pesadelo 1 3,03 
Formigamento da face 1 3,03 
Fala durante o sono 1 3,03 
Dificuldade para falar 1 3,03 
Alteração do paladar 1 3,03 

Fonte: A autora.  

 

O achado clínico mais frequente foi a tontura, seguido do zumbido, estalos 

no pescoço e formigamento de extremidades. 
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TABELA 2 - OUTROS ACHADOS CLÍNICOS RELACIONADOS A SISTEMAS DIVERSOS EM 
INDIVÍDUOS COM CERVICALGIA  

SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS DIVERSOS FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

Distúrbios cardiovasculares (pressão alta ou baixa) 23 69,70 
Distúrbios endócrino-metabólicos (dislipidemia, 
diabetes, da glândula tireoide) 

16 48,48 

Distúrbios reumáticos (artrose, osteoporose) 10 30,30 
Doenças de ouvido, nariz e garganta 7 21,21 
Cirurgias 6 18,18 
Alergia 6 18,18 
Doenças da infância 5 15,15 
Trauma craniano 4 12,12 
Hérnia de hiato 2 6,06 
Doença renal 1 3,03 
Insuficiência respiratória 1 3,03 
Cistite 1 3,03 

Fonte: A autora.  
 

Os principais achados clínicos referidos pelos participantes da pesquisa 

foram distúrbios cardiovasculares, distúrbios endócrino-metabólicos e distúrbios 

reumáticos. 

A relação dos hábitos de vida possivelmente nocivos – álcool, cigarro e café 

– com as queixas de tontura e zumbido é evidenciada na TABELA 3. 

 

TABELA 3 – RELAÇÃO DOS HÁBITOS DE VIDA COM QUEIXAS OTONEUROLÓGICAS EM 
INDIVÍDUOS COM CERVICALGIA 

  Hábitos de vida P 
  Sim Não  
Tontura Presença 4 21 0,6503 
 Ausência 1 7  
  Sim Não  
Zumbido Presença 3 9 0,2418 
 Ausência 2 19  

Fonte: A autora. 
Nota: Teste de Fisher = p<0,05. 
 

Pelo teste de Fisher observou-se que o consumo excessivo de café, álcool 

ou fumo não teve relação com as queixas de tontura e zumbido. 

A relação dos hábitos de vida com os exames otoneurológicos é evidenciada 

na TABELA 4. 
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TABELA 4 – RELAÇÃO DOS HÁBITOS DE VIDA COM EXAMES OTONEUROLÓGICOS EM 
INDIVÍDUOS COM CERVICALGIA 

  Hábitos de vida p 
  Sim Não  
Audiometria Alterada 5 25 0,6004 
 Normal 0 3  
  Sim Não  
Vectoeletronistagmografia Alterada 3 10 0,4910 
 Normal 2 18  

Fonte: A autora. 
Nota: Teste de Fisher = p<0,05. 
 

O consumo excessivo de café, álcool ou fumo não teve relação com as os 

exames de audiometria e vectoeletronistagmografia, dado analisado pelo teste de 

Fisher. 

A inter-relação entre as queixas auditivas, tontura e zumbido em indivíduos 

com cervicalgia é observada na TABELA 5. 

 

TABELA 5 – INTER-RELAÇÃO ENTRE AS QUEIXAS AUDITIVAS, TONTURA E ZUMBIDO EM 
INDIVÍDUOS COM CERVICALGIA 

INDIVÍDUOS COM TONTURA 

Queixa 
Presença 

p 
Sim Não 

Queixa auditiva 12 13 0,8025 
Zumbido 15 10 0,2077 

INDIVÍDUOS COM QUEIXA AUDITIVA 

Queixa 
Presença 

p 
Sim Não 

Tontura 12 4   0,0245* 
Zumbido 8 8 1,0000 

INDIVÍDUOS COM ZUMBIDO 

Queixa 
Presença 

p 
Sim Não 

Tontura 10 2   0,0133* 
Queixa auditiva 8 4 0,2068 

Fonte: A Autora. 
Nota: * Teste Unilateral da Diferença de Proporções = p < 0,05. 
 

Houve diferença de proporções para queixa de tontura em indivíduos com 

queixa auditiva (p=0,0245) e para queixa de tontura em indivíduos com zumbido 

(p=0,0133), ou seja, entre os indivíduos com queixa auditiva a queixa de tontura foi 

significante, pois ocorreu em 75,00% dos casos, e entre os indivíduos com queixa de 

zumbido a queixa de tontura foi significante com ocorrencia em 83,30% dos casos. 
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O resultado da avaliação auditiva denotou que 30 (90,91%) indivíduos 

apresentaram algum tipo de perda auditiva em pelo menos uma orelha e apenas três 

(9,09%) indivíduos obtiveram limiares auditivos normais nas duas orelhas. 

A análise dos achados auditivos por orelha segue exposta na tabela 6 – 

APÊNDICE I. 

TABELA 6 – ACHADOS DA AVALIAÇÃO AUDITIVA EM INDIVÍDUOS COM CERVICALGIA 
RESULTADOS AUDIOMÉTRICOS  FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQUÊNCIA RELATIVA 
Perda auditiva neurossensorial na OD 29 43,94 
Perda auditiva neurossensorial na OE 27 40,91 
Limiares auditivos normais na OE 5 7,58 
Limiares auditivos normais na OD 4 6,06 
Perda auditiva mista na OE 1 1,52 
Fonte: A autora. 
Nota: OD = Orelha direita; OE = Orelha esquerda.  
 

Os achados da Tabela 6 evidenciam uma maior prevalência de perda 

auditiva do tipo neurossensorial. 

Os indivíduos que referiram zumbido tinham algum tipo de perda auditiva, 

sendo em 11 casos do tipo neurossensorial bilateral e em um caso neurossensorial 

em uma orelha e perda mista na outra. 

A relação entre a queixa de tontura e a vectoeletronistagmografia em 

indivíduos com cervicalgia é apresentada na TABELA 7.  

 
TABELA 7 – RELAÇÃO ENTRE A QUEIXA DE TONTURA E A VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA 

EM INDIVÍDUOS COM CERVICALGIA 
VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA COM TONTURA SEM TONTURA TOTAL 
Sem alteração 17 3 20 
Com alteração 8 5 13 
Total 25 8 33 

Fonte: A autora. 
Nota: Teste de Fisher: p=0,1317 
 

O teste de Fisher não evidenciou relação entre a queixa de tontura e a 

vectoeletronistagmografia nos indivíduos participantes da pesquisa. 

Os resultados da pesquisa na prova calórica em indivíduos com cervicalgia 

são evidenciados na TABELA 8.  
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TABELA 8 – ANÁLISE DOS VALORES ABSOLUTOS E RELATIVOS NA PROVA CALÓRICA EM 
INDIVÍDUOS COM CERVICALGIA 

PROVA CALÓRICA  FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQUÊNCIA RELATIVA 
Normorreflexia 20 60,61 
Hiper-reflexia labiríntica unilateral 6 18,18 
Hiper-reflexia labiríntica bilateral 4 12,12 
Hiporreflexia labiríntica bilateral 2 6,06 
Predomínio labiríntico assimétrico 1 3,03 

Fonte: A autora. 
 

De acordo com tabela acima se observou que na prova calórica predominou 

a normorreflexia. 

Em 13 indivíduos (39,39%) ocorreram disfunções vestibulares periféricas, 

assim distribuídas: 10 (30,30%) com disfunção vestibular periférica irritativa e três 

(9,09%) com disfunção vestibular periférica deficitária. 

O resultado final do exame vestibular está apresentado na tabela a seguir 

(TABELA 9). 

 
TABELA 9 – RESULTADO FINAL DO EXAME VESTIBULAR (N=33) 

RESULTADO FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQUÊNCIA RELATIVA 
Normorreflexia 20 60,61 
D.V.P.I.U. 6 18,18 
D.V.P.I.B. 4 12,12 
D.V.P.D.B. 2 6,06 
D.V.P.D.U. 1 3,03 

Fonte: A autora. 
Nota: D.V.P.I.U = Disfunção vestibular periférica irritativa unilateral; D.V.P.I.B. = Disfunção vestibular 
periférica irritativa bilateral; D.V.P.D.B. = Disfunção vestibular periférica deficitária bilateral; 
D.V.P.D.U. = Disfunção vestibular periférica deficitária unilateral. 
 

O exame vestibular foi normal em vinte (60,61%) indivíduos, conforme a 

tabela acima. 
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5 DISCUSSÃO 

A maior frequência da cervicalgia no sexo feminino (81,82%) nesta pesquisa 

corrobora com os achados de Antonio e Pernambuco (2010), mas discorda de Conti 

(1996), ao afirmar que a mulher não é mais atingida do que o homem, mas 

simplesmente procura tratamento com maior frequência. 

Na análise da anamnese, verificou-se a ocorrência de múltiplos sintomas 

otoneurológicos, com maior prevalência da tontura, seguida dos sintomas zumbido, 

estalo no pescoço, formigamento de extremidades, ansiedade, dor de cabeça e 

dificuldade ou dor ao movimentar o pescoço (TABELA 1), concordante com 

Zeigelboim et al. (2008) que incluem a tontura e o zumbido entre as três queixas 

otoneurológicas mais frequentes. Diferente dos achados da presente pesquisa, 

Gatterman (2005) relata náusea, alterações de pulso, sudorese, palidez e outros 

distúrbios autonômicos como sintomas concomitantes à cervicalgia. 

Com relação aos achados clínicos, destaca-se uma maior ocorrência de 

doenças sistêmicas como as cardiovasculares, endócrino-metabólicas e reumáticas 

(TABELA 2), porém, não foram encontrados na literatura estudos que apontassem a 

relação entre essas doenças e a cervicalgia. No entanto, vale ressaltar que a maioria 

dos participantes deste estudo é composta de indivíduos idosos, o que justificaria a 

ocorrência dessas doenças, concordante com Pinelli et al. (2005) que analisaram 

prontuários de 70 idosos com o objetivo de avaliar as doenças crônicas que mais os 

acometiam e encontraram uma maior prevalência de doenças cardiovasculares, 

seguida de doenças reumáticas, alérgicas e endócrino-metabólicas.  

A presente pesquisa não encontrou relação entre o consumo excessivo de 

café, álcool ou fumo e as queixas de tontura e zumbido, e nem com o exame 

otoneurológico (TABELA 3 e 4), porém a literatura cita que essas substâncias são 
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potencialmente tóxicas para o ouvido interno e podem causar labirintopatia 

(GANANÇA et al., 1999; FELIPE et al., 2005). 

A queixa de tontura em pacientes com cervicalgia foi frequente e significativa 

quando associada com o zumbido (p=0,0245) e com a queixa auditiva (p=0,0133) 

(TABELA 5), concordante com Reis et al. (2010), aos quais além da tontura, o 

zumbido agudo e as alterações auditivas também podem ser manifestações clínicas 

do comprometimento do sistema postural. 

A avaliação auditiva demonstrou maior ocorrência de alterações do tipo 

neurossensorial (TABELA 6), em concordância com Araújo, Silva e Moura (2009). 

Na relação entre a queixa de tontura e a vectoeletronistagmografia (VENG) 

predominou a normalidade do exame nos indivíduos com queixa de tontura 

(TABELA 7). Sabe-se que pela sensibilidade diagnóstica da VENG, 40% dos 

pacientes com alteração labiríntica podem apresentar exame dentro da normalidade 

(GANANÇA, VIEIRA E CAOVILLA, 1998). Acredita-se, também, que a ausência de 

alterações na VENG e presença de tontura pode ser explicada pelo pouco 

comprometimento ou recuperação do sistema vestibular e uma terceira hipótese de 

que os sintomas seriam provenientes de alterações de outras partes do corpo como 

doenças neurológicas, cardiocirculatórias, etc (MOR et al., 2001). Com relação aos 

indivíduos com cervicalgia, não foi encontrado na literatura pesquisas que 

possibilitassem comparação. 

Na avaliação vestibular pela prova calórica predominou a normalidade, 

seguida pela alteração do sistema vestibular periférico, com predomínio das 

disfunções vestibulares periféricas irritativas (TABELAS 8 e 9), sendo esses achados 

também encontrados por Greters et al. (2007). 



41 

 

É consenso que nos exames objetivos não são encontradas alterações que 

possam confirmar uma tontura de origem cervical. Assim, da mesma forma que em 

doenças vestibulares, o diagnóstico deve ser dado em conjunto com a anamnese e 

o exame clínico. Vale ressaltar que nos indivíduos desta pesquisa foram 

encontrados relatos de tontura e dor cervical que associados aos resultados dos 

exames objetivos, que na presente pesquisa foi a VENG, poderiam indicar uma 

síndrome cervical, lembrando que nenhum desses participantes referiu tal 

diagnóstico. 

Também ressalta-se a importância de mais estudos fonoaudiológicos sobre 

o assunto, pois pôde-se observar que grande parte dos estudos encontrados sobre o 

tema foram realizados por profissionais de outras áreas da saúde como Medicina e 

Fisioterapia, não sendo dessa forma a avaliação otoneurológica praticada de forma 

completa com a VENG, sendo muitas vezes considerados apenas os testes clínicos 

pelas provas de equilíbrio estático, dinâmico e cerebelar para conclusão do 

diagnóstico. 

Este estudo sugeriu a importância das avaliações audiológica e vestibular 

em indivíduos com cervicalgia, pois suas manifestações e áreas de 

comprometimento podem gerar alterações otoneurológicas importantes, daí a 

importância de ser incorporada na rotina clínica médica. 

Sugere-se também a realização mais estudos com uma população maior, 

com um grupo controle e também com indivíduos de outras faixas etárias. 
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6 CONCLUSÃO 

Neste estudo, em indivíduos com cervicalgia, o sintoma otoneurológico mais 

evidenciado foi a tontura e entre os sintomas clínicos mais evidenciados 

prevaleceram os cardiovasculares seguidos pelos endócrino-metabólicos e 

reumáticos. 

Houve diferença de proporções para queixa de tontura em indivíduos com 

queixa auditiva e para queixa de tontura em indivíduos com zumbido. 

Distúrbios na avaliação auditiva ocorreram na maioria dos indivíduos com 

prevalência das alterações do tipo neurossensorial. 

Na avaliação vestibular predominou a normalidade. 
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APÊNDICE I – ACHADOS AUDIOLÓGICOS EM INDIVÍDUOS COM CERVICALGIA 

 

Caso 01 - Normal na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 02 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 03 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 04 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 05 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 06 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 07 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 08 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 09 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 10 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 11 - Neurossensorial na OD; Mista na OE 
Caso 12 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 13 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 14 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 15 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 16 - Neurossensorial na OD; Normal na OE 
Caso 17 - Neurossensorial na OD; Normal na OE 
Caso 18 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 19 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 20 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 21 - Normal na OD; Normal na OE 
Caso 22 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 23 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 24 - Normal na OD; Normal na OE 
Caso 25 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 26 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 27 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 28 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 29 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 30 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 31 - Neurossensorial na OD; Neurossensorial na OE 
Caso 32 - Normal na OD; Normal na OE 
Caso 33 - Normal na OD; Neurossensorial na OE 

Fonte: A autora 
Nota: OD = Orelha direita; OE = Orelha esquerda. 
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ANEXO I – PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA DA UTP - Nº00047/2008 
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ANEXO II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa. As 

informações existentes neste documento são para que você entenda perfeitamente 

os objetivos da pesquisa, e saiba que a sua participação é espontânea. Se durante a 

leitura deste documento houver alguma dúvida você deve fazer perguntas para que 

possa entender perfeitamente do que se trata. Após ser esclarecido (a) sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias, sendo uma via sua e a outra do pesquisador 

responsável. 

 

Informações sobre a Pesquisa 

Título do Projeto: “AVALIAÇÃO VESTIBULOCOCLEAR EM INDIVÍDUOS COM 

CERVICALGIA”  

Pesquisador Responsável: Bianca Simone Zeigelboim  

Telefone pra Contato: (41) 3331-7807 

Pesquisadores Participantes: Leslie Palma Gorski 

Telefone para Contato: (42) 9933-3537 

 

Introdução  

 A cervicalgia é uma síndrome caracterizada por dor e rigidez na região 

cervical. Acomete de 12 a 34% de uma população adulta em alguma fase da vida, 

tendo maior incidência no sexo feminino. A Síndrome Cervical é a associação de 

vários sinais e sintomas que envolvem o crânio e a região cérvico-escapular, tais 

como desequilíbrio e tonturas, que se manifestam na região cervical, aferências 

proprioceptivas do sistema nervoso central.  

A tontura de origem cervical pode ser causa de diferentes processos, os 

mecanismos fisiopatológicos envolvem irritação do plexo vertebral simpático, 

insuficiência vertebrobasilar e alteração dos sinais aferentes ou proprioceptivos da 

coluna cervical superior. 

Objetivo  
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Investigar as alterações auditivas e vestibulares em indivíduos com 

cervicalgia 

Procedimentos  

Você responderá um questionário que investigará a presença ou não de 

alterações auditivas e vestibulares. 

A seguir, você realizará uma avaliação com o médico otorrinolaringologista 

para em seqüência realizar os exames de audição, imitanciométrico e vestibular.  

Riscos e benefícios 

 Não haverá nenhum risco para a sua saúde, uma vez que o material utilizado 

para o exame clínico já estará previamente esterilizado (olivas) e parte do material é 

descartável (fita adesiva e pasta para condução do sinal elétrico) e não será 

necessária anestesia para a coleta. 

 Participando desta pesquisa você terá a oportunidade de saber se existe ou 

não alguma alteração auditiva e ou vestibular. Caso ocorra alguma alteração, você 

será encaminhado para tratamento na Clínica de Fonoaudiologia da Universidade 

Tuiuti do Paraná. 

Desconforto  

 O desconforto será mínimo ou inexistente, pois a coleta consistirá de uma 

seqüência de exames, incluindo audiometria, impedânciometria e teste vestibular.  

Custos  

Você não terá nenhum gasto com a pesquisa, porque ela será custeada pela 

Universidade Tuiuti do Paraná. 

Participação  

Caso você queira desistir de participar da pesquisa, poderá fazê-lo em 

qualquer tempo e no momento em que desejar.Todos os participantes da pesquisa 

serão informados, acompanhados pela pesquisadora Bianca Simone Zeigelboim, 

Fonoaudióloga, Graduada pela Universidade Tuiuti do Paraná, inscrita no Conselho 

Regional de Fonoaudiologia sob o número 4113, residente à Rua Gutemberg, nº 99, 

Bairro Batel, na cidade de Curitiba-Pr, telefone para contato (41) 3331-7807. 

Durante o decorrer da pesquisa, caso você venha a ter alguma dúvida ou 

necessite de alguma orientação a mais, use o telefone acima. 

Privacidade e Confidencialidade  

Você tem o compromisso dos pesquisadores de que a sua imagem e 

identidade serão mantidas em absoluto sigilo. Nos casos de fotografias, estas 
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somente serão realizadas e expostas com a sua autorização. 

Responsabilidade  

Caso ocorra algum tipo de dano no decorrer da pesquisa, a Instituição se 

responsabilizará pelos eventuais ressarcimentos. No caso de novas informações no 

decorrer da pesquisa, estas serão submetidas à avaliação da Comissão de Ética 

para um novo parecer. 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO:  

Eu,___________________________________________________________

____, portador(a) do RG:____________________________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo acima descrito como sujeito. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora, Bianca Simone Zeigelboim sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem quer isto leve a qualquer penalidade 

ou interrupção de meu acompanhamento / assistência / tratamento. 

 

 

 

Curitiba, ____/____/______. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO III – ANAMNESE DO SERVIÇO DE OTONEUROLOGIA DA UTP 
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ANEXO IV – CLASSIFICAÇÃO DA PERDA AUDITIVA SEGUNDO SILMAN 

E SILVERMAN (1997) 

 

 

 

Tipo de perda  Características  

Perda auditiva condutiva 

Limiares de via óssea menores ou iguais a 15dBNA, e 

limiares de via aérea maiores do que 25 dBNA, com gap 

aéreo-ósseo maior ou igual a 15dB. 

Perda auditiva neuro-sensorial 

(ou sensorio-neural) 

Limiares de via óssea maiores do que 15dBNA e limiares de 

via aérea maiores do que 25dBNA, com gap aéreo-ósseo de 

até 10dB. 

Perda auditiva mista 

Limiares de via óssea maiores do que 15dBNA e limiares de 

via aérea maiores do que 25dBNA, com gap aéreo-ósseo 

maior ou igual a 15dB. 

 



 

 


