
Introdução 

Resultados A VPPB foi a condição clínica mais prevalente,

ascendendo especialmente em idosas.

As respectivas manobras contribuíram para a

diminuição do sintoma de vertigem e melhora da

qualidade de vida dos idosos com VPPB.
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Figura 1. Intensidade da vertigem dos idosos com VPPB

submetidos às manobras de reposição canalítica

À CNPq pela bolsa de estudos.
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Objetivo 

A vertigem posicional, paroxística e benigna (VPPB) é

uma condição frequentemente evidenciada na

Otoneurologia. As manobras diagnósticas e de

tratamento têm se mostrado eficientes para

identificação dos achados e resolução dos sintomas

vestibulares.

A amostra foi constituída por idosos, de ambos os

sexos, com positividade para VPPB. Os participantes

foram instruídos sobre o procedimento e os objetivos

do estudo. Os idosos foram avaliados quanto à

intensidade da vertigem por uma escala visual

analógica e qualidade de vida pelo Dizziness Handicap

Inventory, e submetidos ao tratamento com as devidas

manobras de reposição canalítica. Para a análise

descritiva das variáveis qualitativas foram utilizados os

valores da mediana e o intervalo interquartil (IIQ).

Devido ao caráter qualitativo ordinal das variáveis

mensuradas no estudo, as mesmas foram avaliadas

por meio do teste não paramétrico de Wilcoxon, que

considerou os dados como pareados. Os valores de

correlação foram obtidos por meio do coeficiente de

correlação de postos de Spearman e testada sua

significância. As análises foram realizadas por meio do

Software R, sendo adotado significativa relações com

p<0,05.

Tabela 1. Intensidade da vertigem e qualidade de vida dos

idosos com VPPB submetidos às manobras de reposição

canalítica.

n: número de pacientes avaliados; IIQ: Intervalo interquartil

Avaliação n 
Mediana (IIQ) 

p-valor 
Avaliação Reavaliação 

Intensidade da 
vertigem 

46 6,5 (3) 0,0 (1) < 0,001 

Qualidade de 
vida 

46 60 (29,5) 8 (18) < 0,001 

 

Participaram do estudo 46 idosos com VPPB, com

idade média de 70±7,4 anos, sendo 18 (39,1%) do

sexo masculino e 28 (60,9%) do sexo feminino. Em

ambos os aspectos avaliados, intensidade da vertigem

e qualidade de vida, evidenciou-se diferenças

significativas (p<0,001) antes e após o tratamento

pelas manobras de reposição canalítica. Do mesmo

modo, observou-se associações significativas

(p=0,001) na reavaliação, podendo assim,

correlacionar a melhora da intensidade da vertigem

com aumento na qualidade de vida.

Figura 2. Qualidade de vida dos idosos com VPPB

submetidos às manobras de reposição canalítica
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Analisar o efeito das manobras de reposição

canalítica na intensidade da vertigem e qualidade de

vida de idosos com VPPB.
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