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Introdução: A otite média crônica (OMC) é caracterizada pelo processo inflamatório e infeccioso da orelha média que 

acomete desde a membrana timpânica até cavidades da tuba auditiva. Há relatos de uma alta prevalência de sintomas 

vestibulares nesta subpopulação de pacientes, porém são escassos estudos sobre o impacto na funcionalidade. 

Objetivos: Investigar a prevalência e a correlação entre sintomas vestibulares com variáveis de controle postural. 

Método: Estudo exploratório, de corte transversal e analítico aprovado pelo CEP/FS-UNB (n. 46609715.6.0000.0030). 

Participaram 37 pacientes atendidos no Ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário de Brasília com 

diagnóstico de OMC os quais foram avaliados em sessão única utilizando-se: a) Intensidade da vertigem por meio da 

Escala visual analógica (EVA); b) O impacto na funcionalidade usando o Dizziness Inventory Questionnaire (DHI); além 

de testes para avaliação do controle postural c) Timed Up and Go (TUG), d) Tandem Test, e) Step Test alternado (Sta); 

e o f) Fukuda test (FT). Os dados foram analisados por estatística descritiva e análise de correlação utilizando-se teste 

estatístico de Spearman e teste de normalidade de Shapiro-Wilk com valor de significância de 5%. Resultados: A média 

de idade dos participantes foi de 41,58 anos (±13.9). Houve baixa prevalência de vertigem de forte intensidade de 

vertigem (1.35±2.39), grande variabilidade quanto ao impacto da tontura na funcionalidade (DHI=23.13±28.12) e no 

ângulo de desvio no FT 45 graus (±38.62). Quanto ao controle postural foi observada uma média de deficiência leve nos 

testes TUG (8.01±2.33); Sta (8.06±2.61) e Marcha tandem (11.88 ±1.38). Houve moderada correlação entre o impacto 

da vertigem e a EVA (p<0.05 e r=0.54). Não foram observadas correlações estatisticamente significativas entre a 

vertigem e impacto da vertigem com os testes de controle postural, exceto por uma fraca correlação entre o Step Test 

Alternado com o impacto da vertigem. Conclusão: A hipótese da existência de alta prevalência de sintomas vestibulares 

e de um impacto importante na funcionalidade de pacientes com OMC não foi confirmada neste estudo exploratório em 

concordância com estudo prévio que não identificou alta prevalência de alterações em exames objetivos da função 

vestibular. Os dados sugerem que há uma grande variabilidade quanto a limitações funcionais e deficiências 



relacionadas ao sistema vestibular que podem estar relacionados a natureza paroxística do processo inflamatório. 

Estudos posteriores longitudinais são necessários para confirmar se tais pacientes carecem de acompanhamento do 

controle postural em períodos de agudização da doença nos casos mais graves.
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