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Resumo 

A Reabilitação vestibular é uma terapia bem antiga, a qual foi descrita pela primeira 

vez em 1944, por Cawthorne, mas começou a ser conhecida somente em 1980 e 

1988, a partir dos trabalhos de Norré. Essa terapia, diz respeito a um programa de 

exercícios físicos, que são associados a um conjunto de medidas e mudanças de 

hábitos, com objetivo de acelerar a compensação vestibular. Objetivo: O objetivo 

desse estudo foi realizar uma pesquisa sobre reabilitação vestibular, analisando as 

formas de reabilitação vestibular indicada para pacientes labirintopatas, e destacar 

os resultados nos distúrbios causados por esta doença. Metodologia: Para este 

estudo, foi realizado uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica, com o intuito de obter 

as informações necessárias. Foram utilizado como consulta, livros, artigos, sites e 

revistas, sem limitação de datas das publicações. Resultados: De acordo com as 

pesquisas realizadas, pode-se constatar que a Reabilitação vestibular é uma 

importante terapia para tratar as labirintopatias, proporcionando grande melhora em 

vários sintomas, e melhora da qualidade de vida geral dos pacientes.  
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INTRODUÇÃO 

O sistema vestibular, diz respeito a um sistema sensório-motor, sendo que, de 

forma geral, tem grande importância no controle postural, posição e movimento 

cefálico e também na direção da gravidade1. 

Resumidamente, o sistema vestibular é o responsável por manter o equilíbrio 

geral do corpo, informar sobre as acelerações angulares da cabeça em todos os 

planos do espaço e ainda movimentos corporais lineares2. 

As vestibulopatias ou doenças vestibulares, caracterizam um conjunto de 

sintomas, que são desencadeados quando ocorre alguma alteração ou desequilíbrio 

no sistema vestibular3. Sendo assim, a vestibulopatia causada por desorganização no 

sistema vestibular, mais precisamente, no labirinto e nervo vestibular, denomina-se 

vestibulopatia periférica ou labirintopatia4.  

De uma forma geral, os sinais e sintomas apresentados por indivíduos 

labirintopatas, são a tontura rotatória ou vertigem5. A tontura, manifesta-se com 

características variadas, podendo ser uma tontura inespecífica, episódio vertiginoso 

recorrente ou único, uma tontura contínua e intermitente, vertigem ou enjoo de 

posicionamento, tonturas associados a desequilíbrio postural e ainda instabilidade à 

marcha6.  

A reabilitação vestibular, conceitua-se como um recurso ou mesmo um 

tratamento indicado para pacientes com distúrbios de origem vestibular. Tem como 

proposta de atuação, mecanismos centrais de neuroplasticidade, conhecidos como: 

adaptação, habituação e substituição. O objetivo geral da reabilitação vestibular é a 

compensação vestibular, ou seja, melhorar a interação vestíbulo visual, melhorar a 

estabilidade postural estática e dinâmica, assim também o equilíbrio estático e 

dinâmico, marcha e qualidade de vida7. 

Esta pesquisa é necessária e importante, por fazer uma revisão de diversos 

artigos, e sintetizar o assunto reabilitação vestibular e ainda destacar os principais 

resultados da reabilitação vestibular em pacientes labirintopatas, já descritos por 

outros autores.  

O objetivo desse presente estudo foi analisar as formas de reabilitação 

vestibular indicada para pacientes labirintopatas, e seus resultados nos distúrbios 

causados por esta doença.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O sistema vestibular sendo um sensor da gravidade, é considerado uma das 

mais importantes ferramentas do sistema nervoso no controle da postura. Trata-se de 

um sistema com funções sensoriais e motoras8.  

O sistema vestibular, na sua função sensorial, fornece ao sistema nervoso 

central, informações quanto a posição e a movimentação da cabeça e a direção da 

gravidade. Na sua função motora, o sistema vestibular contribui diretamente para o 

controle motor. O sistema nervoso central através das vias motoras descendentes, 

controla as posições estáticas da cabeça e do corpo, e coordena os movimentos 

posturais. Esse sistema, por ser sensório-motor, cumpre diferentes funções no 

controle postural1. 

Dentre as várias funções, destacam-se como as quatro mais importantes: na 

sensação e na percepção da posição e do movimento; na orientação da cabeça e do 

corpo em relação à vertical; no controle da posição do centro e da massa corporal e 

por último, na estabilização da cabeça no momento dos movimentos posturais9. 

O sistema vestibular divide-se em dois: sistema vestibular periférico (labirinto e 

nervo vestibular) e o sistema vestibular central (núcleos vestibulares e as vias 

vestibulares do tronco cerebral)3.  

Quando ocorre qualquer alteração ou interrupção nas funções desse sistema 

vestibular, ocorre as chamadas doenças vestibulares ou vestibulopatias5. As quais, 

dividem-se em dois grupos de acordo com sua origem: as síndromes vestibulares 

periféricas (também chamadas de vestibulopatias periféricas ou labirintopatias) e as 

síndromes vestibulares centrais10. 

As labirintopatias, são caracterizadas por diversos sintomas, o principal é a 

tontura, que pode ser explicada como uma impressão errônea dos movimentos11. 

Normalmente, os quadros de tontura podem estar associados a sintomas 

neurovegetativos, como por exemplo: náusea e vômito, e alterações auditivas 

(zumbido, acuidade auditiva diminuída e plenitude aural). Outro sintoma que pode 

manifestar-se de forma episódica, é a sudorese4.  

A tontura, na qual classifica-se como rotatória (vertigem) ou não rotatória, pode 

estar acompanhada de instabilidade postural, falta de equilíbrio, sensação de 

oscilação, flutuação e distúrbios da marcha, o que pode gerar até episódios de 

quedas12. 
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Alguns estudos, comprovaram que portadores de vestibulopatias, andam com 

mais vagareza, com a base de suporte alargada, giram em bloco, dissociação de 

cintura escapular e pélvica afetada, e ficam receosos quanto a movimentos 

repentinos. Esses sintomas afetam bastante na qualidade de vida dos pacientes, pois 

podem levá-los até a incapacidades parciais ou totais no desempenho de atividades 

sociais e profissionais13,8.  

A atuação da fisioterapia na reabilitação vestibular é de forma personalizada, 

diagnostica e trata os distúrbios cinesiológicos funcionais, associando a exercícios 

específicos para minimizar os sintomas otoneurológicos e exercícios específicos para 

limitações na capacidade funcional também fazem parte12. 

É necessário, uma avaliação fisioterapêutica, em pacientes com disfunções 

vestibulares, a qual, deve ser composta de avaliação funcional, avaliação do grau de 

independência na marcha, estado em que o paciente encontrava-se no momento da 

avaliação, avaliação da força muscular, avaliação de mobilidade, avaliação postural e 

do equilíbrio, propriocepção e coordenação motora10.  

A avaliação da capacidade funcional, é importante para investigar as 

dificuldades e a maneira que o paciente realiza suas atividades básicas de vida diária 

e as atividades instrumentais da vida diária12. 

Realizar também, questionário a respeito dos sintomas vestibulares, crises, 

problemas de audição e oculares, testes para verificação de nistagmo presente ou 

não, e ainda avaliação da qualidade de vida do paciente10.  

Uma forma de tratamento que tem se destacado, tornando-se muito útil em 

pacientes com desordens vestibulares periféricas, é a Terapia de Reabilitação 

Vestibular (TRV). Vários estudos comprovam a eficácia da fisioterapia vestibular, 

melhorando por exemplo, a vertigem, desequilíbrio e instabilidade na marcha8. 

A TRV refere-se a um tratamento complementar e não invasivo, no qual, 

baseia-se em um conjunto de exercícios personalizados, associado a uso de 

medicamentos (em caso de indicação), mudanças nos hábitos de vida e orientação 

familiar14.  

A reabilitação busca estimular o sistema vestibular e a potencialização da 

neuroplasticidade do sistema nervoso central, acelerando e estimulando os 

mecanismos de compensação naturais: adaptação, habituação e substituição, 

promovendo assim, a restauração do equilíbrio corporal15.  
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A adaptação é a capacidade do sistema nervoso central em restabelecer o 

equilíbrio corporal e orientação espacial; a habituação é o processo de recuperação 

da atividade da função vestibular e a substituição que é a capacidade do sistema 

nervoso central em substituir a função vestibular prejudicada por mecanismos 

sensoriais e motores com a intenção de recuperar a estabilidade do campo visual14. 

Os principais objetivos da reabilitação vestibular, são: Favorecer a estabilização 

visual e aumentar a interação vestíbulo-visual no momento da movimentação cefálica; 

melhorar a estabilidade estática e dinâmica nos casos de conflito sensorial e reduzir 

a sensibilidade individual também durante a movimentação cefálica2.  

O primeiro protocolo de exercícios de reabilitação vestibular a ser descrito na 

literatura, foi realizado com o objetivo de tratar pacientes vertiginosos com concussão 

cerebral ou pacientes submetidos a labirintectomia, para acelerar a recuperação 

dessas condições15. Tal protocolo foi defendido inicialmente pelo médico Cawthorne 

e pelo fisioterapeuta Cooksey, no ano de 19469. 

Dentre os protocolos de reabilitação vestibular, o protocolo de reabilitação 

vestibular de Cawthorne e Cooksey é o mais usado. Em seguida, os exercícios de 

adaptação da Herdman e exercícios posturais estáticos e dinâmicos7. 

O protocolo de Cawthorne e Cooksey, baseia-se nos conceitos de habituação 

e substituição, os quais são indicados para disfunções vestibulares unilaterais. Nesse 

protocolo, o paciente realiza movimentos nos olhos de perseguição, movimentos da 

cabeça em diversas direções, de tronco e pernas, exercícios de marcha, com os olhos 

abertos e fechados14.  

No protocolo de Herdman, os exercícios buscam promover a adaptação 

vestibular, estabilização das posturas estática e dinâmica do campo visual. Os 

exercícios são de movimentos visuais e cabeça em pé, e também caminhada16.  

No ano de 1980, Brandt e Daroff realizaram uma manobra liberatória de otólitos 

provavelmente presos ou soltos na cúpula do canal semicircular posterior, indicada 

para pessoas com vertigem posicional paroxística benigna (VPPB). Mais tarde, em 

1988, Semont, Freyss e Vitte criaram uma manobra específica para pacientes com 

VPPB, uma manobra liberatória17.  

Outras manobras foram criadas, como Manobra de Reposicionamento de 

Partículas de Epley, Manobra de Lempert - Manobra barbecue utilizadas para tratar 

também VPPB14. 
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METODOLOGIA  

Para realizar o presente estudo, foi feito uma pesquisa do tipo revisão 

bibliográfica, sendo utilizado como consulta, livros, artigos, sites e revistas, sem 

limitação de datas das publicações. Foram utilizados para o estudo, tanto revisões 

bibliográficas, quanto estudos de casos, para assim, adquirir as informações 

necessárias e desenvolver o presente estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resultados 

Por meio da revisão bibliográfica realizada, pode-se afirmar que a Terapia de 

reabilitação vestibular tem resultados eficientes no tratamento dos sintomas gerados 

pelas disfunções vestibulares, mais precisamente, as labirintopatias. Resultados 

esses apresentados como: diminuição da intensidade, frequência e duração dos 

sintomas, melhora do bem estar físico e psíquico do paciente, promovendo assim uma 

melhora da qualidade de vida ao indivíduo10.  

Popper (2001)19, através de exercícios de Cawthone e Cooksey, Norré, Apley, 

apresentou em seu estudo melhora significativa dos sintomas sem o uso de 

medicamento; Um outro estudo, comprovou através de exercícios cinesioterapeuticos 

personalizados e Manobra de reposicionamento de Apley, que a Reabilitação 

vestibular proporciona a melhora da qualidade de vida dos pacientes5.  

Exercícios de Cawthone e Cooksey; exercícios diários; exercícios para 

estabilização estática e dinâmica; estimulação optovestibular; exercícios para 

estabilização do olhar; exercícios de Davis e O’Leary e exercícios de Brandt-Daroff, 

foram aplicados em um estudo de reabilitação vestibular personalizada, no qual, 

obteve melhora do quadro clínico e da qualidade de vida dos pacientes idosos com 

labirintopatia20.  

Mazzucato E Borges (2009)8, mostram em seu estudo a eficiência da Manobra 

liberatória de Semont; Manobra de reposicionamento dos debris de estatocônios de 

Epley; exercícios de Brandt e Daroof e Manobra de Lempert, onde foi apresentado 

melhora do equilíbrio estático e dinâmico. 

Rogatto, Pedroso e Almeida (2010)2, realizaram um estudo de caso, onde 

aplicaram um protocolo de tratamento: Integracão sensorial com uso de um balanço 

aos exercícios exercícios de Cawthorne Cooksey, os quais apresentaram resultados 

como: melhora no equilíbrio e na capacidade funcional.  
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Discussão 

É necessário que a terapia de reabilitação vestibular seja personalizada para 

cada paciente dependendo da etiologia dos sintomas, fatores como capacidade física, 

interesse do paciente para realizar o protocolo imposto, estado psicológico devem ser 

levados em conta14. A escolha dos exercícios depende do quadro clínico das 

vestibulopatias periféricas e também centrais, na fase aguda e na fase crônica10. 

São necessárias várias sessões em relação ao tempo de tratamento, para que 

a compensação vestibular seja alcançada17. O que concorda, com o tempo de 

tratamento de alguns estudos, onde a média de tratamento variou de 4 a 10 sessões, 

e de 01 a 15 sessõs, sendo relatado que alguns pacientes permaneceram até cinco 

sessões em tratamento18. 

Foi observado que vários estudos apresentaram seus resultados de melhora 

dos sintomas dos pacientes, comprovando-os através de questionários de qualidade 

de vida como o DHI (Dizziness Handicap Inventory), exames físicos por meio de testes 

e exames complementares.  

Essa afirmativa concorda com vários artigos, dentre eles, um estudo realizado 

com 04 mulheres, com idades entre 65 e 73 anos (com média de 69 anos), onde 

apresenta os seus resultados com base no questionário de qualidade de vida DHI, os 

quais obteve melhora nos aspectos físicos, emocionais e funcionais de todas as 

pacientes3.  

O que também concorda na média de idade, apresentada em outro estudo, que 

observaram indivíduos com média de 67 anos de idade, sendo os sintomas mais 

prevalentes nos idosos, porque estes, tendem a ter um equilíbrio corporal mais 

comprometido comparado aos jovens, por apresentarem maior possibilidade de 

doenças crônico-degenerativas, uso crônico de medicamento, dentre outras causas18.  

 

CONCLUSÃO 

Através do presente estudo, pode-se concluir que a Terapia de reabilitação 

vestibular trata e proporciona benefícios significativos para as labirintopatias. Os 

exercícios contribuem na melhora de diversos sintomas, reduzindo a frequência, 

duração e intensidade das crises sintomáticas, ou seja, melhorando a qualidade de 

vida geral do paciente.  

A revisão bibliográfica mostrou que ainda é necessário realizar estudos, 

levando em conta também um maior tempo de tratamento, para comprovar ainda mais 
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a eficiência dos métodos. E também, que fisioterapeutas precisam se aperfeiçoar 

mais, para adquirirem uma melhor preparação e intervirem na área de reabilitação 

vestibular.  
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