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I. RESUMO 

 

QUEIXA DE TONTURA E TERRITÓRIO NEUROVASCULAR ACOMETIDO 

APÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. 

Introdução: A tontura pode ser a principal ou única queixa de pacientes após acidente 

vascular cerebral (AVC), sendo um importante fator de limitação da funcionalidade, 

prejuízo no controle postural e desempenho na marcha. Objetivo: Verificar a associação 

entre a queixa de tontura, mobilidade funcional e desempenho na marcha com o 

território neurovascular acometido após AVC. Casuística e Método: Trata-se de um 

estudo observacional de corte transversal, realizados em indivíduos com diagnóstico de 

AVC, submetidos a exames de angiotomografia ou angiorressonância, atendidos em um 

ambulatório de doenças cerebrovasculares de Salvador, BA. Foram coletados dados 

sócio demográficos e clínicos, aplicado um formulário para caracterização da tontura e 

as seguintes escalas: National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), Índice de 

Barthel Modificado (IBm), Timed Up & Go Test (TUG), Dynamic Gait Index (DGI),  e 

Dizziness Handicap Inventory (DHI). Realizada análise univariada pelos teste Qui-

quadrado, teste Exato de Fisher, T student ou Mann-Whitney U. As variáveis com 

possíveis associações (p< 0,1) foram incluídas em um modelo multivariado de regressão 

logística e ajustadas para idade e gênero. Resultados: 80 indivíduos foram analisados 

em dois grupos: com acometimento da circulação posterior (CACP) e sem 

acometimento da circulação posterior (SACP). Houve predomínio do gênero feminino 

na amostra, a média de idade em anos foi semelhante entre os dois grupos (CACP: 61 

versus SACP: 55) e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi a comorbidade mais 

prevalente (CACP: 77% versus SACP: 17%). A gravidade do AVC pelo NIHSS 

apresentou uma mediana de 2 pontos  em ambos os grupos. Resultados dos testes 

funcionais e do questionário de qualidade de vida não apresentaram diferenças 

significativas, TUG (p =0,595), DGI (p=0,072) e DHI (p= 0,568), o IBm mostrou 

significância estatística (p=0,018). A análise multivariada ajustada para a variáveis com 

p<0,1, mostrou que o NIHSS (OR 0,73 IC 95% 0,54-0,98 p=0,037) e a tontura 

oscilatória (OR 11,8 IC 95% 1,6-87,7 p = 0,016) apresentaram uma associação 
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independente com o acometimento da circulação posterior. Conclusão: Os testes 

funcionais não foram úteis para a diferenciação do acometimento dos territórios 

neurovasculares, mas sintomas como a tontura oscilatória pode ser considerada uma 

importante fonte de preditores para o envolvimento da circulação posterior após evento 

cerebrovascular. 

Palavras chave: Acidente vascular cerebral, tontura, territórios neurovasculares. 
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II. INTRODUÇÃO 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) continua a ser uma das principais causas 

de mortalidade no mundo.
1

 Quando não letal, evolui comumente com alterações de 

caráter motor, sensorial e/ou cognitivo, além de apresentar manifestações clínicas 

diversas, dentre estas a queixa de tontura.
2
 Apenas 15% dos pacientes não apresentam 

prejuízo da capacidade funcional, estas alterações geram impacto econômico, social e 

familiar.
1,3

 
 

A hemiplegia decorrente do AVC é a causa mais comum de incapacidade e 

dependência nas atividades de vida diária (AVDs),
4
 e  os pacientes hemiplégicos são 

considerados heterogêneos quanto a área de lesão, graus de deficiência e 

potencialidades de recuperação.
5 

A tontura pode ser a principal ou única queixa de 

pacientes após AVC,  sua frequência é relatada em 20% a 25% desta população, 

tornando-a um  importante fator de limitação da funcionalidade, prejuízo no controle 

postural e no desempenho da marcha.
2,6,7 

A deficiência do controle postural em 

pacientes hemiplégicos torna-se um fator agravante para o seu desempenho funcional, 

limitando a realização de atividades e acarretando em uma redução da participação 

desses indivíduos na sociedade.
4
  

A tontura está entre as queixas mais comuns apresentadas aos neurologistas, 

otorrinolaringologistas e médicos do pronto-atendimento.
7
Afeta, aproximadamente, 20 

a 30% da população em geral.
8
 De acordo com estudos epidemiológicos, 

aproximadamente 1/4 das tonturas referidas pelos pacientes são de origem central; 

principalmente relacionada a desordens cerebrovasculares da circulação 

vertebrobasilar.
7   

Alguns estudos descrevem esta relação, devido ao envolvimento da 

circulação posterior com os núcleos vestibulares e suas conexões,  e o ouvido interno 

ser irrigado exclusivamente por ramos do sistema vertebrobasilar.
9,10

  Geralmente, nas 

isquemias da circulação posterior, a queixa de tontura é acompanhada por outros 

sintomas relacionados às funções cerebelares  ou do tronco encefálico.
9 

A despeito da importância relatada na literatura sobre o tema, não está bem clara 

a relação existente entre os territórios arteriais acometidos com a queixa de tontura, que 

possam compor o quadro clínico destes pacientes. Além disso, os pacientes com queixa 

de tontura muitas vezes restringem suas atividades diárias por medo de cair e 

frequentemente desenvolvem o isolamento, tendem a evitar ambientes que aumentam a 

sua desorientação espacial, tais como supermercados e estacionamentos, ou atividades 
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que envolvam movimentos de cabeça; eles também não estão dispostos a ir ao ar livre 

sem assistência, acarretando a diminuição nas atividades de vida diária e na qualidade 

de vida.
11 

 

III. OBJETIVOS 

 

 Objetivo geral:  

Descrever a associação entre queixa de tontura, mobilidade funcional e 

desempenho na marcha com o território neurovascular acometido de pacientes após 

AVC, atendidos em um ambulatório de referência. 

 

            Objetivos específicos:  

 Identificar as características demográficas, clínicas e funcionais. 

 Associar a mobilidade funcional e o desempenho na marcha com os territórios 

neurovasculares acometidos. 

 Descrever o impacto da tontura na qualidade de vida. 
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IV. REVISÃO DA LITERATURA 

 

IV.1 O Acidente Vascular Cerebral 

Do ponto de vista clínico, o acidente vascular cerebral (AVC) é caracterizado 

por um distúrbio neurológico focal, ou às vezes global, durando mais que 24 horas, com 

desenvolvimento rápido dos sintomas ou levando à morte.
12 

Dentre  os 

comprometimentos vasculares estão as alterações estruturais e funcionais relacionadas 

ao fluxo sanguíneo e ao sistema de coagulação,  a lesão pode ser classificada como 

isquêmica ou hemorrágica.
13

 

O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), ocorre em cerca de 87% dos 

casos, devido a uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral.
13  

Segundo o Trial of Org 

10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST), o AVCI pode ser classificado em 5 

categorias de acordo com o mecanismo etiológico: cardioembólico, doença de pequenos 

vasos, doença de grandes vasos, AVC de causas incomuns e etiologia indeterminada.
14 

O Acidente Vascular Hemorrágico (AVCH) é causado pelo rompimento de uma vaso 

dentro da cavidade craniana, classificado segundo à sua causa (primária ou secundária),  

localização (extradural, subdural, subaracnóidea, intracerebral e intraventricular), ou  

natureza do vaso (arterial, capilar, venoso).
15 

É necessário estudar a distribuição dos subtipos etiológicos repetidamente e em 

diferentes populações, pois alterações na prevalência dos fatores de risco vascular 

podem influenciar na etiologia e controle do AVC. 
16

 Os fatores de risco são 

classificados em não modificáveis (herança genética, gênero e idade) e modificáveis 

(hipertensão arterial, tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, hiperlipidemia, diabetes e 

cardiopatias), sendo os cinco primeiros considerados responsáveis por mais de 80% do 

risco global para isquemias e hemorragias intracerebrais. 
17,18  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o principal fator não 

modificável é a idade, a grande quantidade de pessoas acima de 65 anos é acometida por 

AVC.
12

 Porém, nos últimos anos observou-se um aumento nas taxas de AVC em 

adultos jovens, e a hospitalização por AVCI aumentou com a idade em ambos os 

sexos.
19,20

 As taxas de incidência e prevalência do AVC são respectivamente 33% e 

41% maior no sexo masculino.
21

 Entretanto, um estudo em 2009, demonstrou que as 
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mulheres podem apresentar maior risco de terem AVC que os homens em idades mais 

avançadas.
22

  

Um estudo internacional e multicêntrico estudou 3000 casos e 3000 controles e 

observou que dentre os fatores de risco classificados como modificáveis, a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) foi considerado o mais importante para todos os tipos de 

AVC.
18

 Dois fatores de risco fortemente relacionados com AVC de etiologia de 

pequenos vasos foram tabagismo e hiperlipidemia
16

, mas esse risco diminui 

rapidamente após parar de fumar, indicando que a cessação do tabagismo é um 

elemento essencial para qualquer programa de prevenção de AVC.
18

  

É descrita uma forte associação de risco de AVC com a relação cintura-quadril e 

com o índice de massa corporal.
18

  Um estudo anterior relatou achados semelhantes para 

AVCI. 
23

 O AVC de origem cardioembólica, foi significativamente associado com um 

índice de massa corporal (IMC) ≥ 25.
16 

O diabetes mellitus (DM) é descrito como um 

fator de risco independente para o AVC, uma vez que acelera o processo 

aterosclerótico, cerca de 23% de pacientes com AVCI são diabéticos.
24

 

 Depois de doença isquêmica do coração, o AVC é a causa mais comum de 

mortalidade no mundo e a sua maioria ocorre em países de baixa e média renda.
25

 A 

desigualdade social e produto interno bruto (PIB) per capita têm sido associados à 

mortalidade por AVC nos países desenvolvidos. 
26 

Na América Latina, a incidência de 

AVC varia nas regiões geográficas, também devido as variáveis socioeconômicas.
27

 No 

Brasil a taxa de incidência anual para AVC é em torno de 105 por 100 mil 

habitantes.
28,29

 

No Brasil, o AVC representa cerca de 20% das doenças neurológicas 

diagnosticadas atualmente, estima-se que a ocorrência de AVC isquêmico varia de 0,6 a 

1 caso para cada 1000 habitantes por dia
28

 e as taxas de mortalidade ajustadas à idade 

para o AVC estão entre as maiores em nove países da América Latina.
27 

Mundialmente, as taxas de mortalidade por AVC têm reduzido devido a 

melhores tratamentos médicos, mas o número de indivíduos que vivem com as sequelas 

do acidente vascular cerebral tem aumentado.
30

 Aproximadamente mais de 75% dos 

pacientes sobrevivem ao primeiro AVC, entre estes, 25% ficam com uma ligeira 

deficiência e 40% com deficiência moderada a grave.
31

 Estes indivíduos exibem 

combinações complexas de  prejuízos motor, sensorial, cognitivo e emocionais, 

deficiências no controle postural podem impedir sua capacidade de executar de forma 
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independente  as atividades de vida diária e, mais particularmente , afetar a  marcha, que 

é um excelente preditor de manutenção da autonomia desta população.
32 

 

IV.2  Território neurovascular e tontura 

 

Um dos primeiros passos para o diagnóstico do AVC é desvendar a sua 

localização, que deve ser realizada através da observação criteriosa das manifestações 

clínicas que ocorrem após a lesão em um determinado território arterial, (mesmo antes 

de recorrer aos meios complementares de diagnóstico), uma vez que as consequências 

clínicas são classificadas preferencialmente com base nas regiões anatômicas do cérebro 

que foram afetadas.
33 

Os territórios vasculares e a localização topográfica das lesões isquêmicas 

podem ser determinados com base na avaliação dos mapas anatômicos dos territórios 

arteriais dominantes propostos por Tatue et al.
34,35

 O território carotídeo inclui a artéria 

cerebral anterior (ACA), artéria cerebral média (ACM), ramos da artéria  carótida 

interna (ACI), e irriga os três quartos anteriores dos hemisférios cerebrais. O território 

vertebrobasilar é composto pelos ramos que irrigam as estruturas do ouvido interno,  do 

tronco cerebral, cerebelo e a porção posterior dos hemisférios cerebrais, que é irrigada 

pela artéria cerebral posterior (ACP).
36 ,37 

A anastomose destes dois  sistemas (carotídeo 

e vertebrobasilar) na base do encéfalo formam o Polígono de Willis (figura 1), que 

oferece a passagem da circulação de um lado ao outro do cérebro.
38   

A oclusão de 

qualquer um dos ramos do sistema vertebrobasilar pode resultar em tontura.
37 

 

Figura 1: Polígono de Willis. Fonte: Tratado de Anatomia Humana. Fernando Queiroz Gutiérrez.34ª ed. 2000. 
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A queixa de tontura é responsável por uma estimativa de 7,5 milhões de visitas 

aos ambulatórios a cada ano.
39

 A maioria dos episódios de tontura é causada por 

condições benignas, mas estima-se que 30% dos pacientes terão um pior desfecho dos 

seus sintomas.
40

 Destes, um diagnóstico negligenciado ou tardio de AVC agudo, com 

consequências mais graves, particularmente na fossa posterior.
41 

Infartos do tronco encefálico cursam frequentemente com tontura, 

provavelmente decorrente do acometimento das vias vestibulares.
9
 Um estudo avaliando 

pacientes com infarto discreto envolvendo ponte ou bulbo, comprometendo o núcleo 

prepósito hipoglosso (NPH), demonstrou, através de ressonância nuclear magnética, que 

vertigem, queda contralateral e nistagmo são características clínicas de lesão do NPH e 

que o mecanismo causal mais comum é a aterosclerose de grandes artérias. 
42

 O infarto 

no território da artéria cerebelar ântero-inferior pode apresentar-se com uma variação de 

disfunções audio-vestibulares.
43 

Analisando pacientes com acometimento de artéria 

vertebral, foi identificado como principal sítio de lesão a porção distal desta artéria, 

após a origem da artéria cerebelar póstero-inferior. Muitos destes pacientes 

apresentavam vertigem ou tontura, ataxia, fraqueza em membros e disfunção da marcha 

como sinais e sintomas mais comuns.
44 

No estudo de Tao et al, utilizou-se um esquema 

clínico simples, associando achados radiológicos para distinguir isquemias de 

circulação posterior dos infartos de circulação anterior. A presença de sintomas 

clássicos envolvendo o tronco encefálico e o cerebelo foi usada para diagnosticar 

isquemias de circulação posterior; sintomas como náuseas / vômitos, tontura e dores de 

cabeça são atribuídos com maior frequência a acometimento da circulação posterior, 

porque o ouvido interno e estruturas da via vestibular são irrigadas exclusivamente por 

ramos do sistema vertebrobasilar.
9 

Entretanto, em um estudo de ressonância magnética (RM) demonstrou que 

fraqueza muscular e parestesia unilateral, náuseas / vômitos e cefaleia são os principais 

sinais/sintomas neurológicos encontrados em isquemias de circulação posterior, ao 

invés dos sinais clássicos de paralisia e déficits sensoriais cruzados, perturbações do 

campo visual, tontura isolada e disfagia.
45 

Isto sugere que as manifestações clínicas de 

isquemias de circulação anterior e posterior podem ser muito semelhantes.
9 

A manobra de Dix-Hallpike é um dos testes utilizados na avaliação de pacientes 

com queixa de tontura. O indivíduo é avaliado inicialmente em posição sentada, com a 

cabeça rodada lateralmente em aproximadamente 45 graus, promove-se um brusco e 

rápido movimento para a posição em decúbito dorsal horizontal. Ao ser deitado, por não 
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haver uma fixação horizontal da cabeça, esta fica pendente para trás, em 

aproximadamente 30 graus, permanece nessa posição, com os olhos abertos e olhar fixo, 

para a visualização do nistagmo cerca de 1 minuto e devem ser avisados para a 

ocorrência de sintomas, deve ser repetido com a cabeça virada para o outro lado.
46 

Os sintomas e nistagmo observados imediatamente após o posicionamento 

podem ocorrer tanto na etiologia periférica quanto na central. 
47

 Na avaliação da queixa 

de tontura é importante destacar a caracterização da qualidade do nistagmo, não apenas 

a sua presença ou ausência.
48 

Alguns estudos têm relatado que vários componentes dos 

testes para diagnóstico de tontura ou avaliação oculomotora como velocidade e direção 

do nistagmo são mais sugestivos de causas centrais do que periféricas.
49,50 

Em adição a 

estes achados, é também referido que os testes convencionais que avaliam o sistema 

vestibular  não são suficientes para avaliar os prejuízos funcionais, bem como a 

interferência da tontura na qualidade de vida destes pacientes,
51

 sendo estes aspectos 

importantes a serem avaliados nesta população. 

 

IV.3 Tontura e seu impacto nas atividades funcionais e na qualidade de vida 

 

Após o AVC, os indivíduos apresentam algum tipo de comprometimento físico, 

psicológico e/ou funcional, levando a um grau de dependência nas atividades de vida 

diária com impacto na participação social.
4  

Existem diversas escalas e instrumentos de 

medida capazes de avaliar o impacto funcional gerado por esta doença. O Índice de 

Barthel Modificado (IBm) proposto por Shah et al, 
52

 já traduzido e validado na língua 

portuguesa é considerado um instrumento simples, que fornece informações exatas e 

acuradas sobre as AVDs, tendo sido reportada sua aplicabilidade prática na população 

após AVC.
52,53 

Poucos dados são encontrados sobre a capacidade funcional específica para 

pacientes com queixa de tontura após AVC. Um estudo prospectivo realizado em 34 

pacientes que apresentavam manifestações clínicas de vertigem, ataxia na marcha e 

nistagmo, com diagnóstico de isquemia apenas em território cerebelar, comprovado por 

imagens de RM, descreveu uma capacidade funcional menos comprometida destes 

pacientes pelo Índice de Barthel.
54  

Está bem estabelecido, que infartos cerebelares 

isolados, em geral estão associados a uma resposta funcional mais satisfatória quando 

comparados a outros territórios vasculares.
55,56 
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A mobilidade funcional e o desempenho na marcha destes pacientes são 

comumente descritos como indicadores de suas habilidades, o que reflete seu potencial 

para as AVDs e participação social.
57 

O Timed Up And Go Test (TUG), é um 

instrumento simples, utilizado para avaliar a mobilidade funcional e o risco de 

quedas.
58,59 

O ponto de corte de >14 segundos foi descrito como risco de quedas em 

indivíduos após AVC, encontrando uma especificidade de 78%.
60  

Um estudo recente estimou a frequência e os fatores relacionados à ocorrência 

de quedas de pacientes após AVC residentes na comunidade e identificou que o ponto 

de corte do TUG foi menor nos pacientes com lesões do hemisfério cerebral direito em 

comparação com aqueles com lesões no hemisfério esquerdo, cronometrado em 13 

versus 28 segundos, respectivamente, indicando uma maior propensão a quedas os 

indivíduos com lesão no hemisfério cerebral direito. 
61 

 

      O Dynamic Gait Index (DGI) foi desenvolvido por Shumway-Cook e 

Woollacott para avaliar a estabilidade funcional durante as atividades da marcha e o 

risco de queda em idosos.
62

 Posteriormente foi descrita sua confiabilidade e validade em 

outras populações, incluindo pessoas com esclerose múltipla
63

, e com disfunção 

vestibular.
64

  É considerado uma ferramenta clínica altamente confiável para avaliar o 

equilíbrio durante a marcha em pessoas com AVC, apresentando boa validade de 

constructo concorrente e boa capacidade de predição de quedas nesta população.
65 

Em 

2006, foi adaptado culturalmente para o português brasileiro, mostrando-se um 

instrumento confiável.
66 

 
Disfunções neuro-otológicas prejudicam a estabilidade postural, causando um 

impacto negativo nas atividades funcionais, com consequências físicas e emocionais.
67 

Atualmente, tem sido cada vez mais investigado o impacto das doenças na qualidade de 

vida (QV). ―A OMS define a QV como a percepção do indivíduo de sua posição na 

vida, no contexto de sua cultura e sistema de valores nos quais ele está inserido e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações‖.
68   

 O questionário Dizziness Handicap Inventory (DHI) avalia a auto-percepção 

dos indivíduos quanto aos efeitos da tontura na sua qualidade de vida. Foi elaborado e 

validado em 1990 por Jacobson e Newman,
69

  posteriormente traduzido para o 

português e submetido à adaptação cultural, linguística, revisão de equivalência 

gramatical, idiomática e reprodutibilidade intra e inter pesquisadores.
68  

Há uma 

escassez de estudos com a aplicação do DHI em pacientes com tontura de origem 

central, mas recentemente, Liu B et al, observaram uma melhora na qualidade de vida 
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através do DHI de indivíduos com isquemia de circulação posterior submetidos à 

angioplastia.
70 

Um estudo transversal  realizado em um ambulatório de geriatria na 

Índia, avaliou o impacto da tontura na qualidade de vida de idosos com e sem 

diagnóstico de vertigem postural paroxística beninga (VPPB), e considerou o DHI um 

forte preditor no diagnóstico da VPPB.
71 

 

V. CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, com indivíduos com diagnóstico de acidente 

vascular cerebral, submetidos a exames de angiotomografia (AngioTC) e/ou 

angiorressonância (AngioRNM), para investigação do território neurovascular 

acometido. Todos os pacientes foram provenientes do Ambulatório Professor Francisco 

Magalhães Neto, do Hospital Universitário Professor Edgar Santos (HUPES), Salvador 

– BA; e avaliados no período entre março de 2014 a agosto de 2015.  

Foi realizado cálculo amostral, considerando 80 indivíduos, capazes de caminhar 

ao menos 10m sem assistência pessoal, utilizando ou não auxiliares de marcha. Os 

indivíduos que apresentassem dificuldade de compreensão das tarefas solicitadas, ou 

comorbidades, como deficiência visual, outra doença neurológica associada ou 

diagnóstico de doenças vestibulares foram excluídos do estudo.  

 

V.1.  Procedimento e instrumentos da coleta de dados 

 

A coleta dos dados foi realizada em um único momento para cada paciente e por 

um único pesquisador – Fisioterapeuta sênior. Os dados foram obtidos através da 

aplicação de um formulário de pesquisa, elaborado pelos autores, com dados 

sóciodemográficos, clínicos e funcionais, como: nome, idade e sexo, escolaridade, 

ocupação, tipo e tempo de AVC, localização da lesão, lateralidade da sequela, número 

de episódios, comorbidades, medicações em uso atual, uso de dispositivo auxiliar de 

marcha, histórico de quedas, consumo de café e álcool, dores na cervical e queixa de 

tontura.  

O envolvimento do território posterior foi identificado a partir dos exames de 

RM, angioTC e angioRNM, pela presença de lesões no tronco encefálico, cerebelo ou 

território de irrigação da artéria cerebral posterior (ACP) e/ou estenose maior que 50% 

nas artérias vertebrais, basilar ou ACP. 
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A escala utilizada para avaliar a gravidade do AVC foi a National Institutes of 

Health Stroke Scale (NIHSS), a qual oferece uma medida da gravidade do AVC, através 

da avaliação do nível de consciência, linguagem, negligência, perda do campo visual, 

movimentos extra-oculares, força muscular, ataxia, disartria e alteração sensorial. A 

pontuação dessa escala varia de 0 a 42. Quanto maior o escore, mais grave o AVC.
53

  

O Índice de Barthel Modificado (IBm) para caracterização da capacidade 

funcional, são avaliadas dez atividades básicas de vida diária: alimentação, higiene 

pessoal, uso do banheiro, banho, continência do esfíncter anal, continência do esfíncter 

vesical, vestir-se, transferências cama-cadeira, subir e descer escadas, deambulação e 

manuseio da cadeira de rodas (alternativo para deambulação), possui uma escala de 

resposta de cinco pontos para cada item, aumentando a sensibilidade na detecção das 

mudanças. A pontuação máxima alcançada é de cinquenta (50) pontos e categoriza os 

grupos de funcionalidade da seguinte forma: independência total (50 pontos), 

ligeiramente dependente (46-49 pontos), dependência moderada (31-45 pontos), 

dependência grave (11-30 pontos) e dependência total (10 pontos).
53  

O valor do Timed up & go test (TUG) foi utilizado como referência para 

predição do risco de quedas, sendo considerado como ponto de corte para risco de 

quedas TUG >14 segundos.
61

 Para execução deste teste, o indivíduo foi solicitado a 

levantar-se de uma cadeira com braços, padronizada, caminhar 3 metros, virar-se, voltar 

rumo à cadeira e sentar-se novamente, podendo utilizar ou não auxiliar de marcha.
58,59,60 

O Dinamic Gait Index (DGI) avalia o desempenho da marcha, é constituído de 

oito tarefas que envolvem a marcha em diferentes contextos sensoriais: superfície plana, 

mudanças na velocidade da marcha, movimentos horizontais e verticais da cabeça, 

passar por cima e contornar obstáculos, giro sobre seu próprio eixo corporal, subir e 

descer escadas. Cada indivíduo é avaliado por meio de escala ordinal com quatro 

categorias e pontuado de acordo com o seu desempenho em cada tarefa: 3 = marcha 

normal, 2 = comprometimento leve, 1 = comprometimento moderado e 0 = 

comprometimento grave. A pontuação máxima é de 24 pontos e um escore inferior a 19 

pontos está relacionado com a marcha prejudicada e risco de quedas. 
62,66

 

  Apenas para os pacientes com queixa de tontura, foi aplicado um formulário  

elaborado pelos autores para a caracterização da tontura (Anexo 1) e o Dizziness 

Handicap Inventory (DHI) que avalia o impacto da tontura na qualidade de vida. Este 

último é composto por vinte e cinco questões, das quais sete avaliam os aspectos físicos, 

nove os aspectos emocionais, e nove os aspectos funcionais. Pontuados da seguinte 



23 
 

forma: (quatro pontos) para as respostas "sim", (zero) para "não" e (dois pontos) "às 

vezes".  O maior escore total obtido é de 100 pontos, situação em que se observa um 

prejuízo máximo causado pela tontura; e o menor, zero ponto, que revela nenhum 

prejuízo devido à tontura, na vida do paciente. Da mesma forma, avaliando-se cada 

aspecto individualmente, quanto maior o escore, maior o prejuízo causado pela 

tontura.
67,69 

 

V.2.  Cálculo amostral 

 

Baseado em um estudo piloto com 50 pacientes, foi realizado o cálculo amostral, 

considerando em um erro alfa de 5%, com poder estatístico de 80%, de acordo com a 

proporção de pacientes com queixa de tontura encontrada no estudo, foi estimado um 

tamanho amostral de 80 pacientes para demonstrar a associação entre a queixa de 

tontura com o território acometido após o AVC. 

 

V.3.  Análise estatística 

 

Os dados colhidos foram analisados através do programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 21.0. O estudo teve como hipótese alternativa (H1) 

que a queixa de tontura está associada com o acometimento da circulação posterior após 

o AVC.  

Uma análise descritiva foi realizada para identificar as características da 

população estudada. As variáveis numéricas foram apresentadas em média e desvio 

padrão, ou em mediana e intervalo interquartil, quando apropriado; e as variáveis 

categóricas, em valores absolutos e frequência relativa. Para confirmar a hipótese da 

pesquisa, os indivíduos foram analisados em dois grupos: com e sem acometimento da 

circulação posterior, sendo as variáveis independentes, os fatores sociodemográficos, 

clínicos e funcionais (como idade, gênero, grau de escolaridade, gravidade do AVC, 

hábitos de vida, TUG, DGI e DHI); e a variável dependente ou de desfecho primário  o 

território arterial acometido.  

Após a análise de normalidade das variáveis contínuas através do teste 

Kolmogorov Smirnov verificou-se que apenas os escores do TUG, o DGI e o DHI 

apresentaram distribuição normal, enquanto o IBm teve distribuição não-normal. Foi 

realizada a análise univariada, sendo utilizado o teste Qui-quadrado ou o teste Exato de 
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Fisher para variáveis categóricas e o teste T student ou Mann-Whitney para variáveis 

contínuas.  

Para a análise multivariada, foi utilizada a regressão logística. As variáveis 

independentes que entraram no modelo foram selecionadas com base naquelas mais 

relatadas em estudos anteriores como preditoras dos desfechos, e ajustadas para idade e 

gênero, o nível de significância foi estabelecido em 5% (p < 0,1).   

 

V.4.  Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital Universitário Professor Edgar Santos (HUPES), sob o protocolo Nº 422.362 

(Anexo 2). Todos os participantes e/ou responsáveis concordaram em assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo), de acordo com o disposto da Resolução 

466/12 do Comitê Nacional de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

VI. RESULTADOS  

 

 Foram avaliados 80 indivíduos, analisados em dois grupos: com e sem 

acometimento da circulação posterior (CACP) e (SACP). As características 

sociodemográficas, clínicas e funcionais representadas na tabela 1, apresentam no grupo 

CACP: uma média de idade de 61 anos (DP± 16), sendo 14 homens 54%, 77% com 

histórico de um único episódio de AVC e mediana de 2 pontos (Q1:0,Q3:3),  na escala 

de gravidade NIHSS. A HAS esteve presente em 77%, seguida da dislipidemia (DLP) 

27%, DM 19% e coronariopatias 23%; quanto aos hábitos de vida,  8% não consumiam 

cafeína, 92% não faziam uso de bebidas alcóolicas e não houve relato de fumo nos 

últimos cinco anos neste grupo. Sobre a mobilidade funcional e o desempenho na 

marcha, observou-se uma média de 12 segundos (DP± 2) para realização do TUG e uma 

média de 21 pontos (DP± 4) no DGI. Os indivíduos com envolvimento da circulação 

posterior apresentaram uma mediana de 50 pontos no IBM (Q1: 39; Q3:50); (p= 0,018).  

A média de idade dos indivíduos SACP foi de 55 anos (DP± 14), sendo 33 

mulheres 61%. Entre eles, 74% tinha na sua história clínica um episódio de AVC, 

apresentaram mediana de 2 pontos (Q1:0;Q3:10), segundo o NIHSS. A HAS esteve 

presente em 74%, seguida da DLP 48%, DM 17% e coronariopatias 28%. Os hábitos de 

vida revelaram que 11% não consumiam cafeína, 94% não faziam uso de bebidas 
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alcóolicas e 7% eram fumantes nos últimos cinco anos. Os resultados dos testes e 

escalas funcionais apresentaram uma média de 16 segundos (DP± 7) no TUG,  18 

pontos (DP± 7) no DGI e uma mediana de 49 pontos (Q1:40;Q3:50) segundo o IBM. 

 

Tabela 1: Características sociodemográficas, clínicas e funcionais de pacientes após 

AVC com e sem acometimento da circulação posterior. Salvador-BA, 2015. 

 Acometimento da circulação posterior 

 

 

P Valor 

Sim Não 

Idade (anos), média (DP) 

 

Gênero, M/F, n (%) 

 

Comorbidades, n (%) 

 

Hipertensão 

 

Diabetes Mellitus 

 

Coronariopatias 

 

Dislipidemia 

 

AVC prévio 

 

Fumo (últimos 5 anos) 

 

Medicamentos, n (%) 

 

Salicilatos 

 

Quinino e derivados 

 

Diuréticos de alça 

 

NIHSS*, mediana(Q1;Q3) 

 

IBm**, mediana (Q1;Q3) 

 

TUG***, média(DP) 

 

DGI****, média (DP) 

 

DHI*****, média (DP) 

61(16) 

 

14(54%) /12(46%) 

 

 

 

20(77%) 

 

5(19%) 

 

6(23%) 

 

7(27%) 

 

6 (23%) 

 

--- 

 

 

 

17 (65%) 

 

2 (8%) 

 

14 (54%) 

 

2(0;3) 

 

50 (44;50) 

 

12(2) 

 

21(4) 

 

39(22) 

55(14) 

 

21(39%) / 33(61%) 

 

 

 

40(74%) 

 

9(17%) 

 

15(28%) 

 

26(48) 

 

14 (26%) 

 

4 (7%) 

 

 

 

39 ((72%) 

 

8 (15%) 

 

20 (37%) 

 

2(0;10) 

 

49(40;50) 

 

16(7) 

 

18(7) 

 

48(20) 

0,092 

 

0,236 

 

 

 

0,783 

 

0,777 

 

0,654 

 

0,071 

 

0,782 

 

0,072 

 

 

 

0,532 

 

0,367 

 

0,154 

 

0,073 

 

0,018 

 

0,595 

 

0,072 

 

0,568 

 

 

 

A (tabela 2) apresenta a caracterização da tontura, o nistagmo semi espontâneo foi 

observado em 17% dos indivíduos, e 11% apresentaram nistagmo à direita, durante a 

manobra de Dix-Hilpike. Em ambos os grupos, aproximadamente 81% faziam uso de 

* National Institutes of Health Stroke Scale; ** Índice de Barthel Modificado; *** 

Timed Up and Go; DGI **** Dynamic Gait Index;*****Dizziness Handicap Inventory 
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medicamentos ototóxicos, devido ao tratamento da doença cerebrovascular e das 

comorbidades associadas. Para descrição da qualidade de vida, o DHI apresentou entre 

os indivíduos CACP, média de 39 pontos (DP± 22) (p=0,568). A análise multivariada 

(tabela 3), observa-se o modelo ajustado para todas as variáveis com p<0.1 (idade, 

dislipidemia, tontura oscilatória e NIHSS), para cada aumento de um ponto no NIHSS: 

(OR 0.73; 95% IC = 0.54 - 0.98, p=0.037), (tontura oscilatória ajustada: OR 11.8; 95% 

IC = 1.6 - 87.7, p=0.016) e (tontura oscilatória não ajustada: OR 7.6; 95% IC 1.4 - 43.1, 

p=0.021). 
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Tabela 2: Caracterização da queixa de tontura nos indivíduos após AVC com e sem 

acometimento da circulação posterior. Salvador-BA, 2015. 

 Envolvimento da circulação posterior 

 

 

P Valor 

Sim Não 

Queixa de tontura, n (%) 

 

Tontura oscilatória, n (%) 

 

Fator desencadeante, n (%) 

 

Mudanças na posição da cabeça 

 

Sem fator desencadeante 

 

Início, n (%) 

 

Abrupto 

 

Duração, n (%) 

 

< 1 minuto 

 

                   > 1 minuto 

 

Mecanismos para evitar, n (%) 

 

Limitar movimentos cefálicos 

 

Sintomas associados, n (%) 

 

Cefaléia 

 

Hipoacusia 

 

Náuseas/vômitos 

 

Alterações visuais 

 

Ansiedade 

 

Nistagmo semi-espontâneo 

 

Nistagmo provocado 

à direita 

 (Dix-Hallpike) 

9(35%) 

 

5(19%) 

 

 

 

3(33%) 

 

2(22%) 

 

 

 

5(56%) 

 

 

 

5(56%) 

 

3(33%) 

 

 

 

4(44%) 

 

 

 

3(50%) 

 

2(33%) 

 

1(17%) 

 

1(17%) 

 

1(17%) 

 

6(23%) 

 

 

3(33%) 

9(17%) 

 

2(4%) 

 

 

 

2(22%) 

 

4(44%) 

 

 

 

6(67%) 

 

 

 

3(33%) 

 

5(56%) 

 

 

 

3(37%) 

 

 

 

1(11%) 

 

1(11%) 

 

2(22%) 

 

--- 

 

--- 

 

9(17%) 

 

 

1(11%) 

0,060 

 

 0,021 

 

0,149 

 

 

 

 

 

0,628 

 

 

 

0,603 

 

 

 

 

 

0,515 

 

 

 

 

 

0,094 

 

0,295 

 

0,792 

 

0,164 

 

0,164 

 

0,497 

 

 

0,330 
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Tabela 3: Aválise multivariável de acometimento da circulação posterior. Salvador-BA, 

2015. 

 

 

 

 

 

Tontura 

oscilatória  

 

P Valor 

 

NIHSS 

 

             P Valor 

 

 

 

Ajustado * 

OR; IC 95% 

 

Não ajustado 

OR; IC 95% 

 

11,8; 1,6 – 87,7 

 

 

7,6; 1,4 – 43,1  

 

0,016 

 

 

0,021 

 

0,73; 0,54 – 0,98 

 

 

 

 

0,037 

 

 

 

 

 

 

VII. DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo, a presença de tontura do tipo oscilatória foi associada com o 

envolvimento da circulação posterior, sugerindo que a característica da tontura pode ser 

considerada um importante dado na investigação de  preditores para o envolvimento da 

circulação posterior em pacientes após o AVC.  

 A queixa tontura é referida por indivíduos com lesões isquêmicas na circulação 

posterior, mas raramente se manifestam com um único sintoma e certas características 

clínicas podem estar correlacionadas a outros territórios vaculares específicos.
10,42  

Uma 

coorte recente estudando a relação entre a queixa de tontura e a estenose de artérias 

cervicais avaliada por angiotomografia,  apresentou esta como um preditor 

independente de estenose de artéria basilar, mas não como preditora de estenose da 

artéria carótida.
10  

Searls et al afirmaram que a presença de determinadas características 

clínicas de um paciente não determina a localização do território vascular, mas sinaliza 

as localizações que devem ser consideradas: território anterior relacionado à fraqueza 

unilateral, território posterior a queixa de tontura e déficits sensoriais.
42  

 
Na população estudada, verificamos que alguns sinais e sintomas dos pacientes 

com envolvimento da circulação posterior foram semelhantes aos descritos em pacientes 

com vestibulopatia periférica, como: cefaléia, hipoacusia, náuseas/ vômitos, alterações 

visuais, ansiedade, início abrupto da tontura, piora da tontura com movimentos 

cefálicos, nistagmo semi espontâneo e de posicionamento (a partir da manobra de Dix-

Hallpike).
46  

Pouco se sabe sobre o resultado a longo prazo de alterações vestibulares 

*Ajustado para as variáveis com p<0,1. 
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associadas com infarto cerebelar, podendo a hipoacusia aguda, por exemplo  estar 

associada a isquemias da artéria cerebelar ântero inferior.
72  

 

 Estudos sugerem que os indivíduos com isquemias cerebelares também 

apresentam resultados anormais nos testes de potencial vestibular evocado, que são 

potenciais elétricos inibitórios gerados após um estímulo sonoro originados no sáculo e 

conduzidos pela divisão inferior do nervo vestibular até o sistema nervoso central.
73,74

  

 O teste de Dix-Hallpike é amplamente utilizado para diagnosticar vertigem 

postural paroxística benigna (VPPB), apresentando um padrão específico de nistagmo, 

com movimentos torsionais durando cerca de 15 segundos e o nistagmo puramente 

vertical e persistente está relacionado à lesões centrais.
75

 Entretanto, foram descritos 

vários padrões de nistagmo induzido após lesão no tronco encefálico,
76

 diversas formas 

de nistagmos observadas após a movimentação cefálica estavam relacionadas a lesões 

na ponte, no cerebelo e no núcleo prepósito do hipoglosso.
77,78

  

       No presente estudo, observou-se que em ambos os grupos a maioria fazia uso de 

medicamentos ototóxicos, devido ao tratamento da doença cerebrovascular e das 

comorbidades associadas. Estas classes de medicamentos, incluindo anti-hipertensivos, 

psicotrópicos e analgésicos narcóticos, têm sido associados particularmente com um 

aumento do risco de tonturas e quedas, e têm sido denominados: fall risk increasing 

drugs (FRIDs), medicamentos que aumentam o risco de quedas.
79,80,81

 Um estudo 

retrospectivo descreveu a importância de avaliar o uso destes medicamentos em 

pacientes idosos com tontura,
79

 mas apesar dos nossos resultados não nos permitirem 

fazer associações e determinar a causalidade entre as variáveis, estes aspectos devem ser 

considerados em futuras pesquisas sobre pacientes com queixa de tontura. 

 Os resultados deste estudo apresentaram, em ambos os grupos, uma distribuição 

semelhante nos fatores de risco, com freqüências relativas seguindo a sequência: 

hipertensão, DLP , coronariopatias , DM , tabagismo atual, álcool. Assim como outro 

achado, podemos sugerir que isquemias na circulação posterior e anterior, apesar de 

comumente consideradas como afecções muito distintas, são semelhantes ao menos em 

termos de fatores de risco.
82

  

 Observamos que as coronariopatias foram mais frequentes nos pacientes sem 

acometimento da circulação posterior e a DM discretamente mais prevalente no grupo 

com acometimento do território posterior. Dados equivalentes também foram 

encontrados em diferentes estudos observacionais.
83,84,85

 Mas ainda não está clara a 

associação da DM com envolvimento deste território.
82
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 Estudos prévios apresentaram uma diferença na prevalência dos gêneros entre os 

territórios acometidos após o AVC,
82,86,87

 corroborando com estes achados, observamos 

que enquanto a maioria dos indivíduos com envolvimento da circulação posterior era do 

sexo masculino, o sexo feminino foi o mais frequente no grupo sem acometimento da 

circulação posterior. Zeng et al 
82

 encontraram uma proporção de mulheres 

significativamente maior com acometimento na circulação anterior  do que na posterior 

e quanto a gravidade do AVC, os pacientes com envolvimento da circulação anterior 

apresentaram maiores escores no NIHSS, sugerindo que as mulheres tendem a ter 

sequelas mais graves do que os homens após o AVC por serem mais idosas e não terem 

o mesmo apoio social.
82,86,87 

  

 Alguns autores apresentaram que indivíduos com isquemias da circulação 

posterior foram classificados com menor gravidade em relação aos da circulação 

anterior, segundo os valores do NIHSS.
88,89 

Estudo prévio
 
determinou um ponto de corte 

inferior a 5 pontos no NIHSS para diferenciar pacientes com acometimento da 

circulação posterior e anterior.
89 

Divergindo dos estudos anteriores, a população 

estudada encontrava-se na fase tardia após o AVC e observamos a mesma pontuação no 

NIHSS para ambos os grupos, o que caracteriza de uma forma geral os indivíduos com 

gravidade leve segundo esta escala.
53 

 Os pacientes sem acometimento da circulação posterior apresentaram 

características funcionais mais comprometidas quanto ao equilíbrio e desempenho na 

marcha, embora com exceção da capacidade funcional observada pelo IBm, nossos 

resultados não tenham apresentado significância estatística entre os territórios 

neurovasculares. Como já relatado em outros estudos, 
90,91

 indivíduos com isquemias de 

circulação anterior apresentam uma capacidade funcional mais comprometida.  

          Há evidências em várias áreas da medicina que os resultados centrados no 

paciente, tais como medidas de qualidade de vida, são pelo menos tão importantes 

quanto medidas objetivas tradicionais.
92,93  

O aparecimento súbito do AVC e suas 

deficiências funcionais associadas, requer grandes ajustes na função social e emocional 

dos indivíduos após AVC.
94 

 Neste estudo identificou-se em números absolutos um menor comprometimento 

da QV no grupo com circulação posterior acometida, embora a queixa de tontura 

represente um impacto nos aspectos emocionais. Pesquisadores sugerem que 

deficiências físicas, depressão e afasia apresentam uma maior associação com os 

prejuízos na qualidade de vida de individuos após AVC.
92,95,96,97 
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 Na análise crítica deste estudo, consideramos como ponto forte os resultados 

obtidos a partir de uma coleta primária, com exames de imagem e escalas validadas. A 

queixa de tontura foi obtida através do relato dos participantes, portanto a informação 

está subordinada à subjetividade das respostas. Entretanto o mesmo avaliador 

desconhecia a localização do território acometido antes e durante a aplicação do 

formulário de pesquisa. 

 

VIII. PERSPECTIVAS DO ESTUDO 

 

 A avaliação das medidas de equilíbrio não foi útil na diferenciação entre o 

envolvimento da circulação anterior da posterior após o AVC, mas sugerimos que os 

sintomas e não os sinais, destes pacientes, possam ser considerados uma principal fonte 

de preditores para o envolvimento circulação posterior após o evento cerebrovascular. 

Para isso, é necessário um seguimento a longo prazo que possa verificar a relação dos 

tipos de tontura com lesões na circulação posterior. 

 

IX. CONCLUSÕES 

 

1. Tontura é uma queixa frequente na população de pacientes com AVC, 

principalmente entre aqueles com acometimento da circulação posterior.
 

2. Tontura oscilatória apresentou uma associação independente com o 

envolvimento da circulação posterior. 
 

3.  Os fatores de risco cerebrovasculares são semelhantes entre as isquemias de 

circulação posterior e anterior. 

4.  Em pacientes avaliados com tontura transitória, a caracterização do tipo de 

tontura pode ser importante na definição de risco de envolvimento da circulação 

posterior. 

5.  A qualidade de vida está comprometida de forma semelhante em pacientes com 

queixa tontura, com ou sem acometimento na circulação posterior. 
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X.  SUMMARY 

 

IMPORTANCE OF DIZZINESS CHARACTERIZATION IN 

NEUROVASCULAR TERRITORY DETERMINATION AFTER STROKE 

 

Background: Dizziness may be the main or only complaint of patients after stroke, is 

an important limiting factor of functionality, impairs postural control and gait 

performance. Purpose: To describe the association between complaints of dizziness, 

functional mobility and gait performance with neurovascular territory involvement after 

stroke. Methods: Observational cross-sectional study, conducted in patients admitted 

and followed at the Stroke Clinic, underwent CT or MR angiography exams. 

Demographic social and clinical data were collected, applied a form to characterize the 

dizziness and the following scales: National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), 

Modified Barthel Index (mBI), Timed Up & Go Test (TUG), Dynamic Gait Index 

(DGI), and Dizziness Handicap Inventory (DHI). The variables with possible 

associations (p <0.1) were included in a multivariate logistic regression model and 

adjusted for age and gender. Results: 80 patients were analyzed in two groups: with 

involvement of the posterior circulation (CACP) and without involvement of the 

posterior circulation (SACP). There were female predominance in the sample, the mean 

age was similar in the two groups (CACP: 61 versus SACP: 55) and systemic arterial 

hypertension (SAH) was the most prevalent comorbidity (CACP: 77% versus SACP: 

17%). The stroke severity presented by a median NIHSS 2 points in both groups. 

Results of functional tests and questionnaire of quality of life showed no significant 

differences, TUG (p = 0.595), DGI (p = 0.072) and DHI (p = 0.568), IBM showed 

statistical significance (p = 0.018). Multivariate analysis adjusted for the variables with 

p <0.1, showed that NIHSS (OR 0.73 95% CI 0.54 to 0.98 p = 0.037) and oscillatory 

dizziness (OR 11.8 95% 1 , 6 to 87.7 p = 0.016) showed an independent association 

with the involvement of the posterior circulation. Conclusion: The functional tests were 

not useful for the differentiation of the involvement of neurovascular territories, but 

symptoms such as dizziness oscillatory can be considered an important source of 

predictors for the involvement of the posterior circulation after stroke. 

 

Key words: stroke, dizziness, neurovascular territories. 
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ANEXO 1. QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

Nome: _________________________________________ Prontuário: ___________     

DN: ____/____/____ : ___________________ Data da avaliação: ____/____/____ 

1) DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS                     

a. Gênero: 

1. Masculino 

2. Feminino 

 

b. Idade (anos completos): ______ 

 

c. Etnia: 

1. Branca 

2. Preta 

3. Parda 

4. Amarela 

5. Indígena 

 

d. Estado civil:                                         

1. casado 

2. solteiro 

3. viúvo 

4. divorciado 

 

e. Escolaridade 

1. Analfabeto 

2. Primário incompleto 

3. Primário completo 

4. Ensino médio incompleto 

5. Ensino médio completo 

6. Ensino superior incompleto 

7. Ensino superior completo 

 

f. Ocupação:________________________________ 

2) DADOS CLÍNICO-FUNCIONAIS 

a) Tipo de AVC 

1. Isquêmico 

2. Hemorrágico 

b) Local da lesão 

1. Hemisfério E 

2. Hemisfério D 

c) Circulação 

1. Anterior 

2. Posterior 

3. Ambas 
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d) Tempo de lesão (meses): _____________________________ 

 

e) Co-morbidades: 

1. HAS 

2. DM 

3. Dislipidemia 

4. Tabagismo atual 

5. Doença de Chagas 

6. Cardiopatia. Qual?_________________ 

7. Fibrilação atrial 

8. AVC prévio 

 

f) Medicamentos Ototóxicos em uso nos últimos 6 meses: 

1. Antibióticos aminoglicosídeos: Gentamicina, Neomicina, Estreptomicina, 

Tobramina, Amicacina, Kanamicina 

2. Anti-inflamatórios não hormonais: Cloridrato de Benzidamina 

3. Salicilatos: Ácido Acetil Salicílico 

4. Quinino e derivados: Cloroquina, Procainamida, Quinidina, Piperazina, 

Lidocaína 

5. Diuréticos de alça: Furosemide e Ácido etacrínico 

 

g)   Medicamentos em uso:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

h)  Presença de sinais e sintomas  em coluna cervical: 

0. Não 

1. Dificuldade ou dor ao movimentar a cervical 

2. Dor irradiada para o pescoço, ombros e/ou braços 

3. Estalos no pescoço  

 

 

i) Uso de dispositivo de auxílio à marcha: 

0. Não utiliza 

1. Utiliza. Tipo: _________________ 

 

j) Hospitalização no último ano: 

0. Não 

1. Sim 

 

k) Quedas no último ano: 

       0. Não   1.  Sim. Quantidade: __________________ Data das quedas: __________ 

        Local da(s) queda(s): (   ) domicilio      (   ) fora do domicílio 

        Hora da queda: (  ) manhã     (   ) tarde     (   ) noite 

        Momento:  (  ) levantar    (   ) sentar    (   ) andar    (   ) outros: ________________ 

 

l)  Hábitos de vida: 

 Consumo de cafeína. Quantas xícaras/dia?  
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0. Não consome  

1. até 6 – (300mg/dia)   

2. acima de 12-(600mg/dia) 

 

 Consumo de álcool.  

0. Não consome 

Quantas doses/dia?  

1. Menos de 1/mulheres  

2. Mais de 1/mulheres 

1. Menos de 2/homens 

2. Mais de 2/homens 

 

Questionário da Tontura 

 

 

1. TIPO DE TONTURA 

1. Rotatória 

2. Oscilante 

3. Pré-sincope 

4. Outras 

2. FREQUÊNCIA EM QUE OCORRE 

1. Constantemente 

2. Esporadicamente 

3. APRESENTAÇÃO  

1. Abrupta  

2. Insidiosa 

4. DURAÇÃO 

1. < 1minuto 

2. 1-60 minutos 

3. > 60 minutos 

5.  FATORES DESECADEANTES 
1. Mudanças na posição da cabeça  

2. Ortostase 

3. Sem fator desencadeante 

4. Outros?__________________ 

6. MECANISMOS QUE EVITAM 
1. Fixar o olhar 

2. Limitar os movimentos cefálicos 

3. Outros? ________________ 

7. SINAIS E SINTOMAS ASSOCIADOS  
            0. Não 

1. Hipoacusia 

2. Hiperacusia  

3.  Zumbido 

4. Dor no ouvido 

5. Cefaléia 

6. Náuseas e/ou vômitos  

7. Palidez 

8. Sudorese 

9. Desequilíbrio 
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10. Ansiedade 

      11. Outros?___________________ 

8. REGRIDE: 

1. Espontaneamente 

2. Após o vômito 

3. Mudança da posição da cabeça 

4. Outros?___________________ 

9. POSTURA DA PIOR TONTURA 

1. Deitado 

2. Sentado 

3. Ortostase 

4.Qualquer postura 

10. NISTAGMO ESPONTÂNEO 

0. Não 

1. Sim 

2. Vertical 

3. Horizontal 

11. NISTAGMO SEMI-ESPONTÂNEO 

0. Não 

1. Sim 

12. NISTAGMO PROVOCADO (DIX-HALLPIKE) 

0. Negativo 

1. Positivo 

2. Direita 

3. Esquerda 

 

Aplicação de Escalas e Testes 

 

 

NIH:______________________________________________ 

 

 

TUG:_________(tempo) 

 

Índice de Barthel Modificado: ________ 

Aliment. Higiene 

pessoal 

 Uso do 

banheiro 

Banho Contin. 

anal 

Contin. 

vesical 

Vestir-

se 

Transf.  Escada  Deambul.  Cadeira 

rodas 

           

 

DGI: 

                                                                                                               Total: 

         

 

 

DHI: _________  
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ANEXO 2. NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STROKE SCALE  
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ANEXO 3. ÍNDICE DE BARTHEL MODIFICADO 
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ANEXO 4. DYNAMIC GAIT INDEX 
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ANEXO 5. DIZZINESS HANDICAP INVENTORY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

ANEXO 6. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Estudo: QUEIXA DE TONTURA E TERRITÓRIO NEUROVASCULAR 

ACOMETIDO APÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

Pesquisador Responsável: Mayra Castro de M. Sousa 

Riscos Potenciais, Efeitos Colaterais e Desconforto  

O preenchimento deste questionário e a aplicação dos testes de funcionais não 

representam qualquer risco de ordem física ou psicológica.Todos os pacientes serão 

acompanhados em todo percurso durante os testes para que, em caso de instabilidade, o 

risco de queda seja evitado. Além disso, a coleta será feita no ambulatório contando 

com a presença da equipe medica.  

Benefícios para o participante 

Esta pesquisa não trará benefício direto para o paciente, porém possibilitará aos 

profissionais de saúde um maior conhecimento sobre para prescrição apropriada de 

tratamentos para a mobilidade funcional, identificação das intervenções mais efetivas e 

verificação das atividades seguras ou inseguras em indivíduos com as mesmas 

dificuldades decorrentes do derrame.    

Declaração de Consentimento 

Li e entendi o objetivo do estudo, bem como riscos e benefícios.Esclareci todas as 

minhas dúvidas e entendo que assinar este documento não abdico de nenhum dos meus 

direitos legais. Autorizo a utilização dos meus registros médicos (prontuário) plo 

pesquisador. Abaixo assino o meu consentimento:  

Nome do Sujeito de Pesquisa Letra de Forma ou à Máquina 

 

 Data 

Assinatura do Sujeito de Pesquisa  

Nome do Representante Legal do Sujeito de Pesquisa Letra de 

Forma ou à Máquina (quando aplicável) 

 

                Data 

Assinatura do Representante Legal do Sujeito de Pesquisa 

(quando aplicável) 

 

 

                        Assinatura do pesquisador                                                  Data 
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ANEXO 7. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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INTRODUCTION 

 

Aging is associated with a decline of cognitive(1,2) and physical(3) functions. It is well 

known that motor performance requires adequate participation of various systems. 

Sensory, motor, biomechanics and cognitive aspects interacts providing functions such 

as postural control, gait and performance on multiple tasks,(3,4) which is relevant to 

daily life. Studies that assessed motor performance comparing healthy adults and old, 

shown age-related differences in several parameters, such as muscle strength,(5) 

balance,(6) gait performance,(7,8,9) cognition(1) and dual task performance.(10) What 

is not clear is if these differences remain evident when people are under stroke 

condition. After a neurological dysfunction, such as cerebrovascular accident (CVA), it 

is possiblethat clinical and functional characteristics are also influenced by age. 

Numerous studies have analyzed the influence of age on some parameters such as 

risk factors for CVA,(11) disability,(12,13) response to treatment,(14) prophylaxis.(15) 

Studying functional impairments and activity limitations after stroke onset is important 

for rehabilitation service planning, resource allocation, and improving health outcomes. 

Stroke is recognized as the most common cause of dependence in activities of daily 

living (ADLs) among elderly people. (16) As life expectancy increases in the whole 

world, especially in developing countries, it is necessary to better understand age-

related differences at presentation and functional aspects after stroke.(12) The aim of 

this study was to describe clinical and functional characteristics and to compare dual 

task performance between older and young post stroke individuals. 
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METHODS 

This cross-sectional study was conducted in the Stroke Clinic of the Federal University 

of Bahia, between August/2011 and March/2012. Consecutive patients who presented 

clinical-radiological diagnosis of stroke, ischemic or hemorrhagic, were 

assessed and included those with ability to walk at least 6 meters without help or 

assistance, vision and hearing sufficient to complete the required tasks and ability to 

understand verbal instructions. Stroke was defined as a new neurological focal deficit 

with duration longer than 24 hours and confirmed by neuroimaging (computed 

tomography or magnetic resonance imaging).(17) Exclusion criteria were aphasia, pre-

existing neurological disorder (such as Parkinson’s disease) or any condition affecting 

ability to understand the tests (such as dementia); orthopedic condition that 

compromises natural gait or vestibulopathy diagnosed in medical records. 

The study was approved by the Ethics Committee of Federal University of Bahia. All 

participants signed a consent term and agreed to participate voluntarily. 

All patients were assessed for demographic and clinical data such as age, sex, marital 

status, educational level, type of stroke, cerebral hemisphere affected, time since stroke 

and history of falls (within the past twelve months). The following tests/scales were 

applied: National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), modified Barthel Index 

(mBI), Mini-Mental State Exam (MMSE), Verbal Fluency Test (VFT), Timed Up & Go 

Test (TUG), modified Timed Up & Go Test (TUGcog) and 8 tasks Dynamic Gait 

Index (DGI-8). The severity of stroke was measured by the NIHSS, which offers a 

quantitative evaluation of neurological disability.(18,19) To access patients’ functional 

capacity, we applied the mBI, which categorized them in groups of independence. A 

total mBI score of 50 is interpreted as complete independence, 46-49 slight dependence, 

31-45 moderate dependence, 11-30 severe dependence and 0-10 complete dependence; 

but in this study we used mBI as a continuous variable, which score range 10 to 50.(18) 

To measure global cognitive state, MMSE was applied for all patients1.(20) Participants 

were also asked to perform semantic VFT, where they have to say as many words as 

possible from animals’ category within one minute.(21) TUG was used to assess basic 

functional mobility. It quantifies the time in seconds which takes the individual to stand 

up from a standard chair, walk three meters, return and sit down. This task was 

considered as a single task in this study. The individual is required to walk on his 

ordinary gait, with or without aid gait.(22) To evaluate the influence of attentional 

demands on postural control (dual task), we used a modified version of the TUG - 
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cognitive TUG (TUGcog), which addition of a cognitive task (evoking the names of 

animals).(23) DGI evaluates the ability to modify gait in response to environment’s 

demands. This instrument consists of eight functional tasks that include, for example, 

walking with speed changes and walking with horizontal and vertical head movements. 

The maximum score is 24, and scores less than 19 points is associated with impaired 

gait and fall risk.(4,24,25) People aged 60 years or over, as defined by the World Health 

Organization (WHO) for developing countries,(26) were considered as elder adults and 

those aged less than 60 years constitute the adult group. Statistical analysis was 

performed with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 13 for 

Windows. In bivariate analyses, Fisher exact test or Pearson qui-square test were used 

for categorical variables and the Mann-Whitney U test was used for non-categorical 

variables. Results with p-value < .05 were considered significant. 
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RESULTS 

 

Amongst 92 patients 50 (54.3%) were adults and 42 (45.7%) elder adults, with average 

age of 45(10) and 70(7) years respectively. In both groups patients were more 

commonly females (64% and 57%). The socio-demographic characteristics of the study 

population are presented in Table 1. Groups are fairly homogeneous, except for 

educational level, which was higher in adults (P< .01). 

Table 2 shows clinical and functional data of participants. In both the majority had an 

ischemic stroke, and the two groups were well balanced with regard to the injured 

hemisphere. The median (range) of time since stroke onset in the general population 

was 24 months (1 to183 months). Analyzing together, most patients were mildly 

affected indicated by the score of the NIH Stroke Scale (2; 0 to 8), and were considered 

independent in accordance with mean mBI (48 3.2). 

Mobility assessment (TUG) revealed similar performance between adults and elder 

adults however there was evident greater delta time to complete TUG while speaking 

the names of animals in the elderly compared to young adults (P< .01). Balance during 

gait (DGI total scores) did not differ between groups, although in absolute number is 

higher score on younger’s total DGI (Table 3). Some items of DGI analyse the dual task 

performance, such as item 3 (gait with horizontal head turns) and item 4 (gait with 

vertical head turns). Statistical analyses of each DGI item score showed no difference (P 

= .06) between groups for those items. The cognitive performance evaluated by MMSE 

also did not differ between groups, but the elderly showed poorer performance in VFT 

(P< .01). 
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DISCUSION 

Comparing adults and elder adults in this sample, we observed that the most important 

difference was in the delta time between single and dual task performance. People with 

no neurological deficits present age-related differences regarding multitasking 

performance.(27) This may be explained by modifications in neural networks with 

aging, so that older had a greater demand for activation of many different areas in the 

brain when executing multiple tasks.(28,29)  

Despite the differences among adults and elder adults in many functional parameters, 

studied subjects were very similar functionally. Balance while walking assessed by 8-

DGI, does not show significant difference between groups neither for total score, not for 

some items that use dual tasks (walking moving the head). But, when the second task is 

a cognitive one, like talking, it may be more difficult for elderly, corroborating with 

literature.(27,28) Age alone does not play a principal role in determining the worst 

performance in postural control in simple balance tests, however when executing tasks 

simultaneously, older presents decreased performance mainly when one of them is a 

cognitive task, just as talking.(29) Although no significant difference was found 

between groups about history of falls, in absolute numbers more old patients had fallen 

in the last year. Falls are more frequently observed in old adults even in healthy 

ones.(29) However, after a stroke, taking together cognitive, sensory and motor 

impairments, younger or older adults are both prone to fall.(30) In our population, 

younger more commonly utilize assistive walking devices. It is possible that these 

individuals are more likely to be exposure to different enviroments and the assistive 

device represents an important security feature to enable early mobilization after 

stroke.(31) About comorbities presented among studied patients as dyslipidemia, 

hypertension, Chagas disease and diabetes mellitus we found some difference. As 

expected, hypertension frequency was more common in elderly, and it is known that 

increased systolic blood pressure related to the aging is the major factor that contributes 

to this data.(32) The higher average number of years of schooling in young adults may 

be explained by improved access to education in Brazil in recent decades. (33) We 

found that young patients showed better performance in VFT. However, it should be 

noted that a lower educational level in elderly patients may have hindered the 

implementation of VFT, as well as their performance in TUGcog, and may have 

influenced our results. As showed in a previous research, age was not a predictor of 
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fluency scores but educational level is a strong factor.(21) Our results suggest that 

although there are recognized differences between healthy young and old adults, 

individuals after stroke in this study presented slightly clinical and functional 

differences, probably showing that age alone is not an important factor in differentiating 

independent stroke patients. 
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CONCLUSION 

As older individuals needed more time for performance of the TUGcog in this study, 

they are more likely to become unbalanced and fall while performing different activities 

involving dual task. Postural instability, in elderly patients, should be evaluated more 

carefully taking into account the attentional demands, since dual task is used in various 

activities of daily life. Considering this issue, the treatment plan for the rehabilitation of 

patients after stroke should include exercises with simultaneous motor and cognitive 

tasks. 
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