
Introdução Resultados

Os resultados encontrados sugerem que o tratamento

proposto com o uso da aurículoacupuntura chinesa

pode ser eficaz na melhora funcional do equilíbrio

dinâmico e semi-estático, bem como na percepção de

tontura de uma voluntária com tontura crônica de

origem vestibular periférica.

Conclusão

Foi realizado um estudo de caso com uma voluntária

de 56 anos com diagnóstico clínico de vestibulopatia

periférica crônica, a qual não respondeu positivamente

ao tratamento de reabilitação vestibular convencional

após 6 meses. O diagnóstico foi confirmado pela

vectoeletronistagmografia, pelo departamento de

Otorrinolaringologia da Universidade de Franca(CAAE:

12395819.0.0000.5495). Para a avaliação do equilíbrio

dinâmico foram utilizados os instrumentos:

DynamicGait Index (DGI) e MiniBESTest. Para

avaliação dos aspectos relacionados a tontura foi

utilizado o Dizziness Handicap Inventory (DHI). Além

disso, foi realizada análise estabilométrica, utilizando

uma plataforma de força EMG System Biomec 4000

para avaliar o equilíbrio semi-estático, através das

variáveis de deslocamento ântero-posterior e médio-

lateral do centro de pressão (CoP). A voluntária foi

submetida a 10 sessões de intervenção, sendo uma

por semana com duração máxima de 20 minutos,

recebendo sementes no pavilhão auricular nos

seguintes pontos: ShenMen, Ápice, Fígado, Vesícula

biliar, ouvido, rim e frontal. A paciente foi avaliada pré e

pós o período de intervenção.

Método
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Verificar a eficácia da aurículoacupuntura chinesa

sobre o equilíbrio semi-estático e dinâmico em indivíduo

com tontura crônica de origem vestibular periférica.

Objetivo 

A vestibulopatia periférica crônica é caracterizada por

vertigem, tontura, desequilíbrios e alterações na

marcha que podem gerar acidentes por quedas1. A

aurículoacupuntura chinesa é uma técnica que utiliza o

pavilhão auricular mediante a utilização de sementes,

esferas metálicas e ou cristais para diversas condições

clínicas, com a finalidade de gerar uma série de

reflexos através de estímulos, com o intuito de

equilibrar e harmonizar o organismo de acordo com a

filosofia tradicional chinesa2.

Os resultados mostraram que a intervenção proposta

foi capaz de melhorar o equilíbrio dinâmico funcional,

os aspectos físicos, funcionais, emocionais e escore

total de percepção da tontura (Dados pré x pós

intervenção [DGI:15(37,5%) x 23(95,83%); MBT:

28(12,5%) x 31(96,87%); DHI-total: 66(34%) x

16(84%);DHI-Físico: 26(7,14%) x 12(57,14%); DHI-

Funcional: 16(55,5%) x 0(100%); DHI-Emocional:

24(33,3%) x 4(88,8%)]), onde os valores obtidos mais

próximo ao valor de 100% indicam melhor o

desempenho na variável avaliada. Houve melhora

significativa do equilíbrio semi-estático, demonstrada

com a redução significativa da amplitude de

deslocamento do CoP ântero-posterior e médio-lateral

com olho aberto e fechado.

Figura 1. Resultados obtidos na avaliação inicial e final 

pela análise estabilométrica. 


