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Aparelho portátil de vídeo-oculografia (na foto) foi desenvolvido por um médico do Hospital de Cascais e investigadores 

GÉNERO MULHERES AFETADAS 

A nevrite vestibular é uma doença infla- 
matória no ouvido interno que afeta so-

bretudo as mulheres. Estima-se que 20 a 30 
por cento das mulheres com menos de 65 
anos já tiveram um episódio de vertigem ou 
tontura, enquanto a percentagem nos ho-
mens ronda os 15 por cento. 

   

SAÚDE 

  

 

VÍRUS NO 
OUVIDO 

  

   

NEVRITE VESTIBULAR 

Vertigens provocadas 
por uma inflamação virai 
TONTURA > Cerca de 20 por cento das pessoas já tiveram um episódio de perturbação do equilíbrio. 
DOENÇA Ataque de náuseas e vómitos pode durar até sete dias e levar a pessoa a ficar de cama. DISCURSO DIRETO 

Leonel Luís. 
Unidade Funcional 
de Otorrino no 
Hospital de Cascais 

CRISTINA SERRA TEXTOS  

PEDRO CATARINO FOTOS 

A
s perturbações do equilí -
brio são uma das queixas 
mais frequentes nas con-

sultas de otorrinolaringologia. 
Estimativas indicam que 20 a 30 
por cento das Urgências de 
otorrinolaringologia são por 
motivo de vertigem ou tontura. 
Problemas que são sintomas de 
nevrite vestibular - uma doen-
ça causada por um vírus e que se 
caracteriza por um forte e re-
pentino ataque de vertigem, 
causado pela inflamação dos 
nervos ligados aos canais semi-
circulares do ouvido. Vinte por 
cento das pessoas entre os 18 e 
os 65 anos já sentiram um epi-
sódio de perturbação do equilí- 

OLHOS MOVIMENTAM-SE 
DE FORMA INVOLUNTÁRIA 
PARA O LADO AFETADO 

brio e 30% dos doentes mantêm 
queixas ao fim de um ano. O 
primeiro ataque de vertigem é 
forte e acompanhado de náu-
seas e vómitos, sintomas que 
duram entre 7 e 10 dias. Os 
olhos movem -se involuntaria 
mente para o lado afetado. Na 
maior parte dos casos, Os sinto-
mas desaparecem .por si só. 
Outros doentes requerem tra 
tamento. 
Na Unidade Funcional de 

Otorrinolaringologia do Hospi -
tal de Cascais efetua -se uma te-
rapêutica de vídeo-oculografia, 
através de um aparelho desen-
volvido por Leonel Luís, médi-
co otorrinolaringologista, em 
conjunto com a Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
Lisboa e a Universidade Técni-
ca de Lisboa. • 

PORMENORES 

Ataques durante meses 
Os sintomas da nevrite vestibu-
lar manifestam-se como um úni-
co ataque isolado ou como uma 
série de ataques ao longo de 12 
a 18 meses. Cada ataque de ver-
tigens é mais breve e menos 
grave que o anterior. A capaci-
dade auditiva não é afetada. 

Encomendas mundiais 
O aparelho de vídeo-oculogra-
fia, portátil, utilizado no trata-
mento de vertigens no Hospital 
de Cascais, está à espera de 
aprovação pelo Infarmed há 
seis meses, mas já tem enco-
mendas de países europeus, 
asiáticos e dos Estados Unidos. 

Marília Barros, de 57 anos 

t Durante meses, Manha Bar-
ros, 57 anos, massagista, sentiu 
dores de cabeça intensas, que 
atribuía ao stress e falta de des-
canso. Não procurou ajuda 
médica. "Eram enxaquecas tão 
fortes que chegava a ficar de  

cama", recorda ao CM Marília 
Barros, residente na Parede, 
Cascais. Num dia de novembro 
de 2015 sentiu náuseas, vómi-
tos e tonturas. "Fiquei interna-
da quatro dias no Hospital de 
Cascais e foi - me diagnosticada 
nevrite vestibular", acres-
centa adoente. Marília Bar- • 
ros efetua desde então tra - 
tamentos de vídeo- oculo - 
gra fia, na consulta de 
Otorrino, que estabilizam 
Os movimentos involuntá -
rios dos olhos, e deixou de 
sentir vertigens. • 

"RISCO 
DE QUEDAS 
E MORTE" 
141 CM - A nevrite vestibular 
é uma doença que pode es-
capar ao diagnóstico nas 
Urgências? 
Leonel Luís - As vertigens e 
tonturas são sintomas que 
levam muitas pessoas às 
Urgências. Há 20 anos, dos 
20% dos doentes observa-
dos por vertigem no Hospi -
tal de Santa Maria, 1% saía 
sem diagnóstico ou com 
diagnóstico de síndrome 
vertiginoso. 
- Porquê? 
- Os sintomas podem ser 
confundidos. Vertigens em 
pessoas com mais de 75 
anos são risco de quedas, 

fraturas e morte. Com  
tratamento, redu-
zimos os casos e 
custos. 
- O aparelho que 

concebeu tem pro-
cura? 

- Muita, por 
que é porta-

., til, leva se 
• para as Ur 

gências, 
e evita as 
ressonân-

cias com 
contraste. • 

OIVIEU CASO 

"Atribuí enxaquecas ao stress" 
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Localização 
da ENDOLINFA 

Cóclea  

A ENDOLINFA é um líquido localizado 
dentro dos labirintos que se movimenta 
quando a cabeça se mexe, o que gera 
um estimulo que ativa ou inibe o mesmo 

Nervo 
cócleo 

Bem lu do labirinto, existem dois cristais 
de cálcio que se movimentam com a acelera-
ção do corpo. Estes ajudam na orientação 
espacial, para distinguir o horizontal do vertical. 
Quando não funcionam ocorre uma vertigem 

Aparelho regista movimento ocular 

DE CAMA 1 DOENTES OBRIGADOS A DEITAR 

® s doentes são obrigados a deitar-se ao 
fim de pouco tempo do início do ataque de 

vertigem, num espaço de 15 a 30 minutos, por-
que não conseguem estar de pé ou sentados. O 
tratamento na fase aguda da doença de nevri-
te vestibular pode incluir a necessidade de re-
pouso durante as primeiras 48 a 72 horas. 

DIAGNÓSTICO RESSONÂNCIA 

E m caso de dúvida de diagnós-
tico é comum os médicos 

prescreverem uma ressonância 
magnética da cabeça para confir-
mar que os sintomas que o doente 
apresenta não são provocados por 

uma outra doença. 

   

VERTIGENS 
CADA PESSOA TEM DOIS LABIRINTOS NO OUVIDO INTERNO, ATRÁS DA ORELHA. 
QUANDO O INDIVÍDUO GIRA PARA O LADO DIREITO, O LABIRINTO DO MESMO 
LADO É ATIVADO E O ESQUERDO FICA INATIVO. QUANDO HÁ UMA DOENÇA, 
ESSA DIFERENÇA DESIGNA-SE POR DESEQUILÍBRIO 

EXERCÍCIOS PARA TREINAR 
O EQUILÍBRIO 

1. Andar na rua ou numa 
superfície fofa 
2. Caminhar de olhos fechados 
3. Praticar desportos como basque-
tebol, ténis, futebol e hidroginástica 

QUANTO MAIS TREINAR, MAIS 
SE ACOSTUMA AO EQUILÍBRIO 

Alcoolismo prejudica a ação 
do cerebelo 

Catarata é a maior inimiga dos olhos 

ACIDENTES 

Em cada três idosos, 
um cai pelo menos 
uma vez por ano 

Fonte Elatxxa0o vopna 

50% 

Metade dos Idosos 
sofre alguma conse-
quência com o acidente 

Falta de vitamina 812 prejudica 
a sensibilidade 

Medo do estado psicológico pode 
afetar o equilíbrio 

Registo dos movimentos dos olhos 
Dl Para fazer o diagnóstico da involuntários dos olhos. É co-
nevrite vestibular é necessário locado ao doente um aparelho 
fazer testes de audição e ou- em forma de óculos que está 
tros exames que registam ele- ligado a um equipamento que 
tronicamente os movimentos regista esses movimentos. o 
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