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RESUMO 

 

Mezzalira R. Sensibilidade e especificidade do video head impulse test no diagnóstico 

do recrutamento vestibular pós-calórico. [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2022. 

 

Objetivos: Verificar a relação entre as alterações de ganho e presença de sacadas 

no video head impulse test e o recrutamento pós calórico. Determinar a sensibilidade 

e a especificidade do video head impulse test para detectar o recrutamento vestibular 

pós-calórico. Método: o estudo foi autorizado pela comissão de ética local. O grupo 

de estudo foi composto por 250 doentes com idade acima de 18 anos e queixa de 

vertigem ou tontura. Um total de 35 voluntários assintomáticos formaram o grupo 

controle. Foram analisadas as variáveis ganho e sacadas ao vHIT em orelhas com e 

sem a presença de recrutamento pós calórico. As associações foram testadas por 

meio de um modelo de regressão logística. Resultados: Não houve efeito de sexo e 

idade nas respostas dos grupos. Não houve diferença entre os grupos de estudo e 

controle com relação à interação entre recrutamento e ganho (p = 0.7487); sacadas 

descobertas (p=0.7002); sacadas cobertas (p=1.0000) e entre recrutamento e 

sacadas anticompensatórias em orelha contralateral (p=0.3050). A sensibilidade do 

vHIT foi de 51% e a especificidade de 50% como preditor do recrutamento pós 

calórico. Conclusão: Não há relação entre o ganho e as sacadas no video head 

impulse test com o recrutamento pós-calórico no grupo de estudo e grupo controle. O 

video head impulse test mostrou sensibilidade de 51% e especificidade de 50% na 

predição do recrutamento pós calórico. 

 



Palavras-chave: Reflexo vestíbulo-ocular. Doenças vestibulares. Núcleos 

vestibulares. Testes de função vestibular. Testes calóricos. Teste do impulso da 

cabeça. 

 

  



ABSTRACT 

 

Mezzalira R. Sensitivity and specificity of the video head impulse test in the diagnosis 

of post-caloric vestibular recruitment. [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2022. 

 

Objective: To verify the relationship between gain and presence of saccades in the 

video head impulse test and post-caloric recruitment. To determine the sensitivity and 

specificity of the video head impulse test to detect post-caloric vestibular recruitment. 

Method: the study was authorized by the local ethics committee. The study group 

consisted of 250 patients aged over 18 years and complaining of vertigo or dizziness. 

A total of 35 asymptomatic volunteers formed the control group. The variables gain 

and saccades to vHIT were analyzed in ears with and without the presence of post-

caloric recruitment. Associations were tested using a logistic regression model. 

Results: There was no effect of sex and age on the responses of the groups. There 

was no difference between the study and control groups regarding the interaction 

between recruitment and gain (p = 0.7487); overt saccades (p=0.7002); covert 

saccades (p=1.0000) and between recruitment and anticompensatory saccades in the 

contralateral ear (p=0.3050). The sensitivity of vHIT was 51% and the specificity was 

50% as a predictor of post-caloric recruitment. Conclusion: The relationship between 

gain and saccades in the video head impulse test with post-caloric recruitment showed 

no difference between the study group and the control group. The video head impulse 

test showed a sensitivity of 51% and specificity of 50% in predicting post-caloric 

recruitment. 



 

Keywords: Vestibulo-ocular reflex. Vestibular diseases. Vestibular nuclei. Vestibular 

function tests. Caloric tests. Head impulse test. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo do reflexo vestíbulo-ocular (RVO) é considerado ferramenta 

fundamental na identificação das doenças do sistema vestibular. Atua em todos 

os movimentos cefálicos e corrige a posição do globo ocular para manter os 

olhos fixos no alvo de interesse. O conhecimento da sua função é de 

fundamental importância no diagnóstico assertivo e tratamento adequado das 

doenças que acometem o sistema vestibular. 

O método mais utilizado para avaliação individual do RVO é a prova 

calórica, que captura a resposta do canal semicircular lateral ao estímulo térmico. 

Quando há comprometimento parcial da informação aferente do VIII nervo, o 

estímulo quente (excitatório) é incapaz de excitar os motoneurônios (Azzi et al., 

1953). O núcleo desaferentado apresenta resposta reduzida porque o estímulo 

recebido da periferia está comprometido e porque recebe inibição do núcleo 

oposto (sadio) através da via intercomissural. Por outro lado, o estímulo frio 

(inibitório) reduz a informação periférica já comprometida e, como consequência, 

a atividade basal do núcleo do lado lesado. Assim, a resposta à estimulação fria 

reflete o tônus basal do lado sadio potencializado pela ausência de inibição do 

lado doente. O núcleo contralateral sadio deixa de receber a inibição do lado 

doente por meio da via intercomissural e torna-sehiperexcitável (Halmagyi et al., 

2017). Portanto, quando a estimulação fria (inibitória) do lado lesado apresenta 

valores maiores do que a estimulação quente (excitatória), existe suspeita de 

comprometimento do VIII par. Essa assimetria da resposta pós-calórica só pode 

ser explicada pelo aumento do tônus do núcleo vestibular sadio contralateral que 
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demonstra a presença do recrutamento neural (Parker e Hamid 1985; Matsuhira 

et al.,1991; Brookler,2003). Chamamos de recrutamento neural à característica 

de um nervo periférico lesado responder com mais intensidade quanto maior o 

estímulo a ele aplicado. (Liddell e Sherrington, 1923). 

Com base nesses conhecimentos fisiológicos, a relação fria/quente 

aumentada para uma mesma orelha sugere que há assimetria de tônus entre os 

núcleos vestibulares. A assimetria ocorre a partir de lesão da via aferente e nos 

informa o estado de compensação central de uma lesão vestibular periférica. A 

maior resposta às estimulações frias em relação às quentes é chamada de 

recrutamento pós-calórico (RPC) (Bittar et al., 2021). 

O RPC é um fenômeno objetivo que reflete o comprometimento da 

informação periférica, retrata o estado de equilíbrio entre os núcleos vestibulares 

e o estágio da compensação central (Tsemakhov, 1979; Van Egmond et al., 

1949). Assim, o RPC pode ser definido como uma sensibilidade e atividade do 

sistema composto pelas vias vestibulares.  

O video head impulse test (vHIT) é utilizado na diferenciação entre doença 

central e periférica na vertigem aguda e como complemento da prova calórica na 

avaliação da tontura crônica. Um impulso rápido da cabeça, gera um fluxo 

endolinfático fisiológico e avalia a via direta do RVO nas altas frequências de 

estimulação (acima de 5 Hz). O teste difere da irrigação calórica, que ativa a via 

indireta do RVO e faixas de frequência mais baixas de estímulo (0,003 Hz) 

(Halmagyi et al., 1990).  

Um dos parâmetros levados em consideração na análise do vHIT é o ganho 

do RVO que encontra-se reduzido nas lesões do órgão vestibular periférico 

(Yang et al., 2018). Por outro lado, a hiperatividade do RVO indica falta de 
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supressão do reflexo pelo flóculo cerebelar em um sistema não compensando 

(Choi et al., 2018; Chen e Halmagyi, 2020).  

A presença das sacadas é outro parâmetro a ser considerado na análise 

do vHIT. São movimentos corretivos, que surgem em decorrência da 

insuficiência do RVO, cuja função é manter o olho no alvo. Na fase aguda e 

descompensada da lesão vestibular, essas sacadas são descobertas e 

acontecem após o término do movimento da cabeça. Durante o processo de 

compensação vestibular as sacadas apresentam latências cada vez mais 

próximas à resposta do reflexo e passam a ocorrer durante o movimento da 

cabeça (Weber et al., 2009; Yacovino et al., 2018a). Estas sacadas, que 

acontecem antes do término do movimento cefálico, são denominadas sacadas 

cobertas. As sacadas cobertas são atribuídas a um sistema de compensação 

central que antecipa a posição final do olho com base no movimento cefálico 

esperado (Tjernstro et al., 2012). Nas lesões periféricas agudas, o movimento 

contralesional leva o olho à uma posição excêntrica na órbita. O fenômeno 

acontece em decorrência do aumento da assimetria estática gerada pelo 

movimento, e, acaba por induzir a um movimento ocular na direção cefálica para 

reposicionar o olho e manter a imagem na fóvea. Esse movimento é detectado 

no vHIT como uma sacada anticompensatória em direção ao movimento da 

cabeça e indica assimetria de tônus vestibular de origem periférica (Luis et al., 

2015).  

Como o recrutamento vestibular indica uma fase de compensação do 

sistema vestibular após uma lesão periférica, é possível encontrar aumento de 

ganho do RVO, sacadas descobertas e anticompensatórias nos pacientes que 

apresentam recrutamento pós-calórico. O vHIT traria informações sobre o estado 
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atual da doença e da compensação vestibular, proporcionando estratégias 

terapêuticas mais eficazes, com a vantagem de ser um exame mais rápido e 

mais confortável para o paciente. 
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2. OBJETIVOS 

 

1. Verificar a relação entre as alterações de ganho e presença de sacadas 

no vHIT e o recrutamento pós-calórico.  

 

2. Determinar a sensibilidade e a especificidade do vHIT para detectar o 

recrutamento vestibular pós-calórico. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. FISIOLOGIA DO REFLEXO VESTÍBULO-OCULAR 

 

3.1.1. Os movimentos oculares/ sacádicos 

 

A atuação conjunta dos sistemas oculomotores permite a estabilização do 

campo visual nas diversas situações de movimento e colabora para a 

manutenção do equilíbrio corporal. Integram esses sistemas os movimentos 

oculares sacádicos, os de perseguição ou rastreio pendular, fixação e vergência 

que mantém o alvo visual na fóvea. Os reflexos vestíbulo oculares e 

optocinéticos estabilizam o olhar durante os movimentos da cabeça. Todos 

esses sistemas compartilham a mesma via efetora: os neurônios oculomotores 

(Goldberg, 2000).As estruturas cerebelares estão intimamente envolvidas no 

controle da mudança e estabilização do olhar. Participam desse controle o 

vermis, núcleos fastigiais caudais, úvula, nódulo, flóculo e paraflóculo. 

Em situação de repouso chegam ao córtex cerebral estímulos simétricos 

provenientes dos dois labirintos. Os movimentos cefálicos geram estímulos 

assimétricos que são reconhecidos pelo córtex que determina o deslocamento 

do globo ocular em direção contrária ao deslocamento da cabeça. Esse 

deslocamento do olho em consequência ao movimento cefálico é chamado de 

reflexo vestíbulo-ocular (RVO), tem origem no labirinto e sua finalidade é 

estabilizar a imagem na retina. Atuam em conjunto com o RVO os movimentos 
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oculares sacádicos (MOS), o nistagmo optocinético (NO) e movimentos oculares 

de perseguição ou rastreio pendular (RP).  

 Os MOS trazem o alvo para a fóvea por meio de um rápido movimento 

ocular (sacada) em curto período de tempo. O RP é responsável por manter o 

olhar fixo em um objeto em movimento mantendo o alvo dentro do campo visual 

da fóvea (Baloh e Kerber, 2011). 

 

 

3.1.2. Reflexo vestíbulo-ocular 

 

O RVO possui latência de 7 ms, e é considerado o reflexo mais rápido do 

corpo humano (Welgampola et al., 2019). Pode ser dividido em angular quando 

decorre de aferências dos canais semicirculares e translacional quando tem 

origem nos estímulos dos órgãos otolíticos. O RVO está envolvido com o controle 

dos movimentos oculares durante os movimentos angulares da cabeça de alta 

frequência, objetivando garantir uma imagem visual estável. Sua ativação se dá 

com movimentos angulares na faixa de frequência de 0,8 a 5 Hz.   

A unidade receptora do RVO angular é a crista ampolar, que contém células 

do tipo I na região central e do tipo II na periferia. As células do tipo I são 

conectadas a fibras aferentes irregulares, que decodificam movimentos da 

cabeça de alta frequência e alta aceleração. As células tipo II conectam fibras 

aferentes regulares e decodificam movimentos de baixa frequência e baixa 

aceleração. Portanto, as fibras aferentes regulares respondem às baixas 

frequências enquanto que fibras irregulares respondem às altas frequências 

(McCaslin et al., 2015). 
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No plano horizontal, o RVO é desencadeado pela ativação das cristas dos 

canais semicirculares laterais que gera um impulso que segue o nervo vestibular 

até o gânglio de Scarpa (primeiro neurônio da via vestibular) e daí para o núcleo 

vestibular, onde se conecta ao segundo neurônio. A partir dos núcleos 

vestibulares partem fibras que tomam duas direções: a primeira cruza a linha 

média em direção ao nervo abducente (VI par craniano) contralateral que ativa 

o músculo reto lateral; a segunda rota das fibras segue em direção ao nervo 

oculomotor (III par craniano) ipsilateral à crista estimulada pelo fascículo 

longitudinal medial e ativa o músculo reto medial. Ao mesmo tempo, a crista 

ampolar contralateral é inibida e a informação segue o mesmo caminho. Essa é 

a via direta de ativação do reflexo vestíbulo ocular e transmite os sinais dos 

canais semicirculares diretamente aos músculos oculares efetores. A rotação 

cefálica desencadeia uma assimetria do tônus basal que existe entre os lados. 

A excitação e a desinibição entretanto não são simétricas. O estímulo excitatório 

eleva a taxa de descargas na sinapse de acordo com o aumento da velocidade 

de rotação da cabeça. No entanto, a inibição não pode diminuir abaixo de zero 

e essa assimetria é responsável pelo aumento do ganho com altas velocidades 

(Chen e Halmagyi, 2020). Há uma segunda via moduladora que parte do núcleo 

vestibular excitado em direção ao núcleo contralateral. A função dessa segunda 

via é inibitória e é mediada pelos neurônios gabaérgicos (neurônios tipo II). A 

esse sistema de excitação direta e inibição contralateral é dado o nome de push-

pull. Esse comportamento é resultado direto da atividade neural do VIII nervo 

craniano.  

A somatória das descargas neurais excitatórias e inibitórias é recebido pelo 

núcleo vestibular que faz uma estimativa da velocidade cefálica que gerou a 
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informação e deflagra o movimento do olho na mesma velocidade, mesmo 

ângulo e direção contrária ao movimento cefálico (Halmagyi et al., 2017). Essa 

resposta é continuamente ajustada e o flóculo cerebelar é essencial para a 

adaptação do RVO. O cerebelo recebe aferências dos núcleos vestibulares e 

núcleo prepósito do hipoglosso que, em conjunto, formam o neurointegrador 

(unidade funcional que transforma a velocidade do olho em posição na órbita), 

da formação reticular pontina e do complexo olivar inferior contralateral pelas 

fibras trepadeiras. Do flóculo partem ainda fibras em direção aos núcleos 

vestibulares superior e medial, grupo Y e núcleo intersticial basal do cerebelo 

(Beh et al., 2017). As fibras de Purkinje transformam as informações vestibulares 

e não vestibulares, como o deslizamento na imagem na retina, em sinais motores 

oculares compensatórios que vão adequar as respostas do RVO. Esse sistema 

é composto por neurônios gabaérgicos (inibitórios) e não gabaérgicos 

(excitatórios) que atuam sobre o complexo olivar inferior e cerebelo, 

respectivamente (De Zeeuw e Berrebi, 1995). O flóculo modifica o ganho do 

RVO, inibindo-o durante a estimulação de baixa frequência mas facilitando a 

estimulação de alta frequência (Beh et al., 2017); modula o ganho, direção e fase 

do reflexo; estabiliza o olhar ao final da excursão do olho (Kheradmande Zee, 

2011) e inibe o reflexo do canal lateral enquanto facilita o canal anterior. (Beh et 

al., 2017). 

O RVO atua em conjunto com o sistema oculomotor e contribui para a 

correção de posição e movimento do globo ocular. O sistema oculomotor 

responde até a velocidade de 100º/segundo e o RVO passa a responder a partir 

de 50º/segundo. Portanto, entre essas velocidades de estímulo atuam os dois 

sistemas. O sistema visuo motor é mais eficiente em movimentos de baixas 
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velocidade e frequência do alvo. Indivíduos normais podem rastrear um alvo com 

movimentos sinusoidais de 0.1 Hz, pico de velocidade de 30º/segundo com 

ganho próximo a 1. Entretanto, o ganho cai rapidamente se a velocidade do alvo 

ultrapassa 100º/segundo e a frequência for acima de 1 Hz. O oposto acontece 

com o RVO que apresenta ganho próximo de 1 com velocidade de rotação maior 

que 100º/segundo e frequências de 1 a 4 Hz. (Baloh e Kerber, 2011). 

 

 

3.1.3. Velocidade estocada 

 

São denominados neurônios de segunda ordem aqueles localizados no 

núcleo vestibular e não fazem sinapse com as células ciliadas. Usam o glutamato 

como neurotransmissor excitatório e o ácido gama-aminobutírico (GABA) como 

neurotransmissor inibitório. Esses neurôniossão classificados tipos I e II de 

acordo com a frequência de disparos decorrentes de rotações cefálicas. Os 

neurônios do tipo I aumentam seus disparos frente às rotações ipsilaterais e 

diminuem seus disparos nas rotações contralaterais. Os neurônios do tipo II 

atuam de forma contrária aos neurônios do tipo I. Os neurônios excitatórios 

recebem sinais dos neurônios periféricos ipsilaterais e dos neurônios 

secundários inibitórios contralaterais, que alcançam o núcleo vestibular por vias 

neurais que têm origem no núcleo vestibular contralateral, a comissura 

vestibular. Os disparos que partem dos núcleos vestibulares ativam os neurônios 

motores dos núcleos oculomotores, completando o circuito do RVO (Baloh e 

Kerber, 2011). 
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O termo velocidade estocada é historicamente utilizado para descrever a 

característica do sistema vestibular de manter a resposta do órgão efetor mesmo 

cessado o estímulo na célula ciliada. Essa capacidade é resultado da ativação 

conjunta dos neurônios de primeira e segunda ordens, que apresentam 

características diferentes em relação à sua ativação e despolarização. O RVO é 

mediado por duas vias de ativação, uma rápida e direta (neurônios tipo I) e outra 

mais lenta e indireta (neurônios tipo II), esta última a responsável pela velocidade 

estocada. A via direta, de três neurônios, transmite o sinal dos canais 

semicirculares diretamente aos músculos efetores oculares sem modulá-lo. A via 

indireta recebe a informação dos canais semicirculares, mas apresenta elevada 

constante de tempo, tanto para carga, como para descarga. Assim, os neurônios 

dessa via “armazenam” a atividade proveniente do órgão vestibular periférico e 

mantêm a descarga além do tempo de sua estimulação (Eggers, 2016). O nódulo 

e a úvula ventral do cerebelo são estruturas críticas nesse sistema. Essas 

estruturas cerebelares atuam por meio das projeções gabaérgicas que partem 

das células de Purkinge para os núcleos vestibulares ipsilaterais. A estimulação 

do nódulo reduz a constante de tempo do RVO enquanto que a estimulação da 

úvula produz onistagmo sem alterar a constante de tempo do RVO. Lesões 

nestas estruturas prolongam o armazenamento da velocidade estocada sobre o 

RVO, provocando o aumento da duração do nistagmo pós-rotacional, por 

exemplo (Beh et al, 2017). 

 

 

 

 



35 
3. Revisão de Literatura 
____________________________________________________________________________ 

 

3.2. RECRUTAMENTO VESTIBULAR 

 

Em caso de lesão no órgão periférico, ocorre diminuição da aferência 

vestibular para o núcleo vestibular do lado lesado. Este, por sua vez, reduz sua 

atividade e reduz sua inibição comissural para o núcleo contralateral (lado do 

labirinto sadio). O núcleo sadio, por sua vez, aumenta seus disparos ativando o 

nervo abducente contralateral e o nervo oculomotor ipsilateral. Ainda como 

consequência da lesão, há o aumento da inibição comissural sobre o núcleo 

vestibular do lado lesado e desinibição comissural do núcleo do lado sadio. Deste 

modo, quando há uma lesão periférica unilateral, ocorre ativação do núcleo 

vestibular contralateral e as respostas observadas são consequência de sua 

hiperatividade (Halmagyi et al., 2017).  

 

 

3.2.1. Conceito 

 

O conceito de recrutamento foi introduzido na neurofisiologia por Liddell e 

Sherrington em 1923 para descrever o aumento desproporcional da intensidade 

da resposta muscular em relação ao aumento da intensidade do estímulo. 

Posteriormente Fowler, em 1928 aplicou esse conceito na fisiologia do órgão 

auditivo descrevendo o recrutamento coclear.  

O termo “recrutamento vestibular” foi introduzido por Van Egmond et al., no 

ano de 1949. Ao analisarem os resultados de testes rotatórios, observaram que 

alguns indivíduos não apresentavam resposta às acelerações angulares de 
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baixa velocidade, mas reagiam normalmente aos estímulos de maior 

intensidade. O conceito de “recrutamento vestibular” (REC) foi então definido 

como um incremento desproporcional da resposta obtida em função do aumento 

da intensidade do estímulo. 

 

 

3.2.2. Métodos para estabelecer a existência do recrutamento 

 

Vários estudos foram realizados na tentativa de estabelecer a existência do 

REC. Alguns utilizaram prova calórica com diferentes temperaturas ou tempo de 

estímulo e outros realizaram prova rotatória em várias frequências e velocidades. 

(Azzi et al., 1953; Henriksson, 1956; Torok, 1970; Mendel,1971; Kumar, 1981; 

Parker e Hamid, 1985; Hozawa et al.,1987; Bhansali, 1989; Furman, 1990).  

Torok em 1970 propôs um método de estimulação calórica monotermal em 

que varia a quantidade de água e o tempo de estímulo, mantendo-se a 

temperatura fixa. Por meio desse método ele demonstrou o REC em doenças 

vestibulares periféricas. Observou que alguns pacientes apresentam uma 

redução desproporcional da resposta neural com o aumento do estímulo; 

fenômeno que denominou decrutamento, característico das doenças 

retrococleares. Seu método foi reproduzido por outros autores (Kumar,1981; 

Bhansali et al, 1989; Wexler et al, 1991), com resultados semelhantes. 

Azzi et al. (1953) realizaram prova calórica com diferentes quantidades de 

água e temperatura fixa 20ºC em pacientes com hidropisia e observou 

excitabilidade reduzida mas que se normalizou com aumento do estímulo. 

Concluiu que REC indica lesão periférica, mais precisamente labiríntica.  
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Outros autores também relataram o REC na prova calórica utilizando 

temperaturas diferentes de estímulo. Pospiech et al. (2000) avaliaram pacientes 

com doença de Menière utilizando a cadeira pendular com redução gradual da 

aceleração angular e a prova calórica com água nas temperaturas de 44, 30 e 

17ºC. Os autores observaram o REC em 79% dos pacientes e relataram que a 

prova rotatória foi mais sensível que a prova calórica na detecção do 

recrutamento.  

Brookler (2003) relata o caso de uma paciente de 27 anos com diagnóstico 

de síndrome de Menière que apresentava resposta calórica maior na prova fria 

(30ºC) em relação à prova quente (44ºC) na orelha afetada o que indicaria um 

REC. 

Parker e Hamid (1985) realizaram prova calórica a 44 e 0ºCem orelhas 

doentes e sadias e compararam as respostas. Observaram que o aumento de 

resposta pela estimulação fria é o mesmo nas orelhas doentes e sadias e 

explicam esse fato pela compensação vestibular.  Comentam a dificuldade de 

utilizar o conceito de REC vestibular porque um estímulo calórico unilateral 

reflete não apenas o estado funcional de uma orelha, mas de todo um balanço 

tônico entre as duas orelhas. 

Matsuhira et al. (1991) utilizaram a prova calórica a 22 e 32ºC e 

compararam com a prova rotatória. Observaram o REC em pacientes com 

doença de Menière, surdez súbita e outras doenças vestibulares periféricas e 

concluíram que a prova calórica é melhor que a prova rotatória para avaliar o 

REC porque a prova testa uma orelha de cada vez. Concluíram também que a 

preponderância direcional não apresenta relação com o REC. Ela indica 

hiperfunção na fase aguda ou um processo de compensação na fase crônica. 



38 
3. Revisão de Literatura 
____________________________________________________________________________ 

Assim como Parker e Hamid (1985), utilizaram a seguinte fórmula na 

determinação do REC:  se a relação da intensidade de resposta fria e quente na 

orelha afetada é maior quando comparada à orelha normal, o REC pode ser 

considerado positivo na prova calórica. 

Em estudo recente, foi verificada a equivalência entre resposta fria maior 

que a quente na prova calórica e o recrutamento vestibular na prova sinusoidal 

harmônica. A partir de então, pacientes com queixas vestibulares e sujeitos 

assintomáticos foram submetidos à prova calórica e foi estabelecido o índice de 

recrutamento pós-calórico (IRPC) no grupo controle assintomático. Avaliou-se a 

relação entre o IRPC e o predomínio labiríntico e foram analisados os 

diagnósticos do grupo de doentes. O IRPC calculado pela prova calórica 

identificou a assimetria de tônus vestibular e a compensação central.  Seu valor 

de normalidade foi definido em 17,06.  (Bittaret al., 2021). Portanto, o REC 

possibilita definir a orelha doente individualmente, por meio de método acessível 

e de baixo custo. 

 

 

3.2.3. Origem fisiopatológica 

 

Alguns mecanismos podem explicar o recrutamento vestibular. Um deles 

diz respeito simplesmente à redução da população de células após uma afecção 

vestibular. Nesse caso, um estímulo mais intenso seria capaz de mobilizar as 

células remanescentes obtendo uma resposta nistágmica do lado lesado 

semelhante à do lado sadio (Tsemakhov, 1979). As estimulações calóricas 

excitatórias (quentes) ou inibitórias (frias) alternadas entre as duas orelhas, nos 
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permitem avaliar o estado de compensação central em pacientes vestibulopatas. 

Quando há comprometimento parcial da informação aferente do VIII nervo, o 

estímulo quente (excitatório) não é capaz de provocar uma resposta eficaz para 

excitar os motoneurônios (Azzi et al., 1953). O núcleo desaferentado produz 

resposta reduzida porque o estímulo recebido da periferia está reduzido e 

também porque recebe inibição do núcleo oposto (sadio) pela via 

intercomissural. Por outro lado, o estímulo frio (inibitório) reduz ainda mais a 

informação periférica e a atividade basal do núcleo lesado. Portanto, quando a 

estimulação fria (inibitória) do lado lesado apresenta valores maiores do que a 

estimulação quente (excitatória), há suspeita de comprometimento vestibular 

periférico. Isso porque a assimetria só pode ser explicada pelo aumento do tônus 

do núcleo vestibular sadio contralateral, secundário à lesão periférica (Parker e 

Hamid,1985; Matsuhira et al., 1991; Brookler, 2003). 

Levando-se em conta a questão topográfica, outros autores (Ghosh e 

Kacker, 1979) realizaram prova calórica com temperaturas variadas (33, 29, 25, 

21, 17ºC) e introduziram o conceito de recrutamento central. Chamaram de 

recrutamento central o fenômeno de resposta inicial ao estímulo maior do que 

esperada e aumenta rapidamente, além do limite da normalidade, em resposta 

a estímulos crescentes (hiperatividade). Nesse caso, a lesão envolveria os 

mecanismos inibitórios das vias vestibulares (cerebelo e neurônios 

suprasegmentares) ou comprometimento do próprio núcleo vestibular.  
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3.2.4. Significado do recrutamento 

 

A última questão refere-se ao fato do recrutamento sinalizar algum tipo de 

doença ou comprometimento de uma região específica. Vários pontos precisam 

ser esclarecidos, mas a hipótese mais provável é de que o REC está relacionado 

a uma alteração anatomofisiológica do órgão periférico e espelha a 

compensação vestibular pós lesão (Tsemakhov 1979). Após uma lesão 

vestibular periférica tem início um processo de re-equilíbrio do sistema inibitório 

comissural, que depende da neuroplasticidade e envolve basicamente os 

núcleos vestibulares e o flóculo cerebelar. Esses mecanismos incluem 

alterações na excitabilidade intrínseca nos núcleos vestibulares ipsilesionais, 

bem como adaptações do controle inibitório do flóculo sobre os núcleos 

vestibulares contralesionais. A reorganização da conectividade sináptica leva à 

compensação vestibular com o restabelecimento do balanço no sistema de 

inibição comissural (Paterson et al., 2004). 

Na prova calórica, o estímulo quente é excitatório e o estímulo frio é 

inibitório como consequência de sua atuação sobre as cristas dos canais 

semicirculares. Em condições normais, as respostas às estimulações quentes 

são fisiologicamente maiores do que às frias. Quando há comprometimento do 

órgão periférico, a irrigação quente causa uma resposta diminuída ou ausente. 

O estímulo frio, por ser inibitório, reduz o tônus basal do núcleo homolateral, 

reduzindo também seu efeito inibitório do núcleo oposto. O resultado observado 

é a expressão da atividade do núcleo contralateral ao lado estimulado. Portanto, 

o REC é a expressão da atividade do núcleo vestibular sadio. 
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Dessa forma, o recrutamento pós-calórico é uma combinação de 

manifestações periférica e central. Seu significado biológico é a reprodução da 

compensação fisiológica do sistema vestibular após o acometimento do receptor 

periférico. Nesse processo, as células nucleares do tipo II apresentam 

importância relevante pois são as únicas que possuem caráter inibitório na via 

vestibular. Essas células estão presentes nas fibras intercomissurais que 

decussam a linha média no tronco cerebral e são responsáveis pelos 

mecanismos de plasticidade que restabelecema atividade neural de ambos os 

núcleos vestibulares. 

O REC sugere que a intensidade da despolarização periférica e a resposta 

dos motoneurônios oculares obedecema uma ação central que se modifica ao 

estímulo. Em condições normais, uma estimulação subliminar na orelha interna 

não terá resultados, mas, quando repetida, facilita as reações centrais por meio 

de um somatório de excitações nas estruturas da via vestibular central. Nos 

casos patológicos a reação é observada apenas após estímulos mais intensos, 

sugerindo que o limiar de excitação do sistema vestibular central esteja elevado 

(Azzi et al., 1953; Tsemakhov, 1979; Parker e Hamid, 1985).  Seguindo este 

mesmo raciocínio, é pertinente dizer que o REC retrata uma fase de “atividade 

neural” que tenta restabelecer o equilíbrio funcional entre os dois núcleos 

vestibulares e sua presença está intimamente relacionada à fase de 

compensação central da lesão periférica. 
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3.3. MÉTODOS DE MEDIDA DO REFLEXO VESTÍBULO-OCULAR 

 

3.3.1. Prova calórica (PC) 

 

3.3.1.1. Definição 

 

A prova calórica (PC) é uma prova vestibular que estimula o órgão 

periférico por meio da irrigação do meato auditivo externo, possibilita o registro 

da atividade isolada do labirinto e permite identificar o lado lesionado. O labirinto 

é estimulado pela variação da temperatura do conduto auditivo externo que é 

transmitida ao labirinto posterior. As teorias mais aceitas para explicar a resposta 

térmica são a formação de correntes de convecção provocadas pela variação da 

densidade da endolinfa e a dilatação dos fluídos pelo aquecimento.   

 

 

3.3.1.2. Circuito avaliado pela prova calórica 

 

A PC avalia a via indireta do RVO que inclui o neurônio de primeira ordem 

do tipo II presente na periferia da crista ampolar. As cristas ampolares têm como 

elemento básico mecanorreceptores sensoriais, as células ciliadas. No ápice das 

células existem inúmeros cílios (os estereocílios) dispostos em ordem crescente, 

do menor em direção ao maior, denominado cinocílio. Em sua base, as células 

fazem contato com terminações nervosas aferentes e eferentes. O estímulo que 

determina a inclinação dos estereocílios em direção ao cinocílio despolariza a 
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célula ciliada e aumenta seu potencial de disparo neural, enquanto que o 

movimento na direção oposta promove a hiperpolarização ou inibição.  

Em decorrência da posição anatômica dos cílios, o aquecimento da 

endolinfa provoca uma corrente em direção à ampola no canal semicircular 

lateral (ampulípeta) e no caso de esfriamento, a corrente assume a direção 

contrária à ampola (ampulífuga). Nos canais horizontais a corrente ampulípeta 

provoca nistagmo com componente rápida para o lado do canal estimulado, já a 

corrente ampulífuga gera o nistagmo com direção contrária à orelha estimulada. 

Os estímulos gerados pelo deslocamento da cúpula disparam um potencial de 

ação que percorre o nervo vestibular, gânglio vestibular, núcleos vestibulares, 

fascículo longitudinal medial (FLM) e alcançam os núcleos oculomotores. Uma 

segunda via do RVO atinge as vias intercomissurais no núcleo estimulado que 

atravessam a linha média à altura da formação reticular no tronco cerebral. Essa 

via intercomissural utiliza o neurotransmissor GABA e faz sinapse com os 

neurônios de segunda ordem do tipo I, excitatórios, contralaterais. Assim, o lado 

excitado inibe a função do lado contrário e vice-versa (Parker e Hamid, 1985; 

Halmagyi e Curthoys, 1988).  

Em condições normais, as respostas geradas nas estimulações quentes 

são fisiologicamente maiores que nas frias no órgão periférico. Quando há 

deficiência do órgão periférico, a irrigação quente estimulatória provoca uma 

resposta menor do que o normal (ou ausente). Por outro lado, o estímulo frio 

inibitório deixa de estimular o núcleo vestibular homolateral e deixa de inibir o 

núcleo contralateral. A resposta observada é a expressão da atividade do núcleo 

contralateral ao lado estimulado. 
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3.3.1.3. Variáveis de medida 

 

A velocidade angular da componente lenta (VACL) é a medida mais 

fidedigna utilizada para medir os nistagmos evocados pela PC. Ela nos permite 

observar a direção do nistagmo, suas alterações de ritmo, amplitude e 

frequência. Para avaliar a simetria das respostas entre os dois labirintos, são 

calculados dois valores ponderais: o predomínio labiríntico (PL) e a 

preponderância direcional (PD). O PL calcula a diferença numérica entre as 

velocidades angulares dos dois labirintos e a PD compara a direção dos 

nistagmos.  Atualmente o conceito de PL sugere a assimetria na informação 

vestibular, que pode ter origem periférica ou central e aponta sempre para o 

labirinto melhor. A PD pode estar relacionada à presença de nistagmo 

espontâneo, alteração do tônus vestibular por lesões do órgão periférico, dos 

núcleos vestibulares ou cerebelo. O PL é utilizado tradicionalmente como 

parâmetro de identificação do labirinto lesado em uma doença periférica. 

Entretanto, em estudo recente, observou-se que o índice de recrutamento pós-

calórico ocorreu com maior frequência do que o PL (1.3 para 1) no grupo de 

doentes com lesão unilateral (Bittar et al., 2021). O PL pode não ser identificado 

em casos de lesão bilateral, pois baixas velocidades angulares em ambas as 

orelhas não geram diferença significante entre os valores de VACL e a relação 

necessária para obtenção do índice (Parker e Hamid, 1985).  

Durante a análise qualitativa do traçado podem ser observadas alterações 

que sugerem o comprometimento de vias vestibulares centrais. As mais comuns 

são a disritmia (variações importantes da amplitude e da frequência sem 
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variação da velocidade angular da componente lenta); ausência do efeito inibidor 

da fixação visual ou inversão do nistagmo à aberturados olhos; micrografia ou 

pequena escritura (grande diminuição na amplitude da componente lenta com 

aumento da frequência dos batimentos e manutenção da VACL) e alteração na 

morfologia da componente lenta. O flóculo cerebelar exerce grande influência na 

integração vestíbulo visual e as alterações descritas podem sugerir seu 

comprometimento (Kheradmand e Zee, 2011). 

 

 

3.3.2. Video Head Impulse Test (vHIT) 

 

3.3.2.1. Definição 

 

O vHIT corresponde à versão computadorizada do teste clínico head 

impulse test (HIT) descrito por Halmagyi e Curthoys em 1988 (Halmagyi e 

Curthoys, 1988). Consiste no registro de rotações breves, impulsivas, passivas 

e imprevisíveis da cabeça realizadas por um examinador enquanto o paciente 

mantém os olhos em um alvo fixo à sua frente. Expressa a função da crista 

ampolar em uma situação específica em que os sistemas de sacadas e 

perseguição não estão disponíveis para compensar o sinal de erro induzido pelo 

impulso da cabeça. Portanto, o HIT é um teste que avalia puramente o RVO.  
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3.3.2.2. Circuito avaliado 

 

O vHIT avalia a via rápida e direta do RVO, que é dependente de neurônio 

do tipo I.A aceleração angular da cabeça aumenta os disparos nas aferências 

neurais da ampola do canal semicircular estimulado e envia sinais excitatórios 

sobre o nervo vestibular ipsilateral. De maneira inversa, o mesmo movimento 

deixa de fornecer o estímulo tônico sobre o canal semicircular do lado oposto, 

que deixará de estimular o núcleo vestibular contralateral. Nos núcleos 

vestibulares, por meio da comissura vestibular, os neurônios inibitórios sinalizam 

e cruzam as informações, reforçando as aferências recebidas, sejam elas 

excitatórias ou inibitórias. Nas estimulações horizontais, a informação atinge as 

respectivas musculaturas oculomotoras, modulando a ação dos músculos 

oculares reto lateral e reto medial desencadeando o RVO. 

 

 

3.3.2.3. Variáveis de medida 

 

Na análise do vHIT são levados em consideração a presença das sacadas 

e o ganho do RVO.Quando o movimento ocular compensatório é insuficiente 

para manter a imagem do alvo na fóvea há um comando central para o 

desencadeamento de uma sacada corretiva para trazer o olho de volta ao alvo. 

A sacada corretiva que ocorre após o movimento da cabeça é chamada de 

sacada descoberta (overt) e possui latência entre 150-250 ms. Sua presença 

indica insuficiência do RVO à provável anormalidade do canal estimulado e sua 
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função é recolocar o olho no alvo. Durante o processo de compensação 

vestibular essa sacada apresenta latências cada vez mais próximas do retorno 

da cabeça ao repouso e passa a ocorrer durante o movimento da cabeça. A 

sacada passa a ocorrer precocemente, com latência em torno de 100 ms. E 

recebe agora o nome de sacada coberta (covert) (Weber et al., 2009; Yacovino 

et al., 2018a). As sacadas cobertas são atribuídas a um sistema de 

compensação central que antecipa a posição final do olho em função do 

movimento cefálico esperado (Tjernstro et al., 2012) e colaborapara manter a 

acuidade visual dinâmica (Hermann et al., 2018).  

Nas lesões periféricas agudas, a assimetria estática existente é 

repentinamente elevada durante o movimento cefálico contralesional. Essa 

assimetria determina o movimento ocular com grande rapidez em direção ao lado 

lesado. O olho alcança uma posição excêntrica na órbita e um movimento ocular 

em direção oposta, anticompensatório, é desencadeado para reposicionar o olho 

e manter a fixação ocular. Esse movimento é detectado no vHIT como uma 

sacada anticompensatória na direção do movimento da cabeça e indica 

assimetria de tônus vestibular de origem periférica (Luis et al.,2015). 

Os autores discordam com relação a presença das sacadas sugerir a 

hipofunção do RVO. Elas ocorrem em 50% dos sujeitos normais e aumentam em 

frequência nos idosos. Pequenas sacadas indicam deterioração do sistema 

vestibular central e periférico (deformidade de células ciliadas e perda neuronal) 

e são necessárias para melhorar a estabilização do olhar com o declínio da 

função vestibular. Alguns autores sugerem que o RVO seja um sistema 

hipométrico por natureza e as sacadas são parte de uma correção normal do 

reflexo. Portanto, a presença de sacadas corretivas não seria demonstração de 
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disfunção do RVO. Além disso, as sacadas podem ser influenciadas pelo 

tamanho do alvo e à dificuldade de refixação.  (Yang et al., 2016; Anson et al., 

2016; Jay et al., 2019).  

Outros autores valorizam a presença das sacadas, mas não o ganho do 

reflexo. Nesse caso, acreditam que a variabilidade do ganho seja influenciada 

por vários fatores de erro como o posicionamento das mãos, a velocidade da 

cabeça e a inércia dos óculos.  Impulsos com alta velocidade, por exemplo, 

podem superestimar a extensão da perda da função vestibular (Barin, 2019). 

Sendo assim, a presença de sacadas corretivas seria mais confiável para julgar 

o comprometimento do RVO (Korsager et al., 2016).  

Chamamos de ganho a magnitude do movimento ocular que responde ao 

impulso da cabeça.  Quando o RVO está intacto o paciente é capaz de manter o 

olhar fixo no alvo e o movimento ocular resultante terá a mesma velocidade 

angular, no mesmo plano e em direção oposta ao movimento da cabeça. Nesta 

situação o ganho esperado do RVO é próximo de 1. (MacDougall et al., 2009). 

No vHIT a estimulação é gerada pelo impulso da cabeça em alta velocidade, 

portanto o estímulo é excitatório no labirinto homolateral ao movimento da 

cabeça e inibitório no labirinto contralateral (Halmagyi et al., 2001), mas a 

magnitude das respostas individuais não é simétrica (Chen e Halmagyi, 2020). 

Levando em consideração esse fato, Barin (2019) propôs que o cálculo da média 

dos ganhos direito e esquerdo possa estimar a perda da função vestibular, 

estimativa que apresenta alta precisão em lesões vestibulares unilaterais.  
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3.3.2.4. Mecanismo de geração das sacadas  

 

As sacadas visuais ou visualmente induzidas são movimentos oculares 

extremamente rápidos que o olho efetua em resposta a um estímulo visual. Sua 

finalidade é colocar o alvo na fóvea. As sacadas compensatórias observadas no 

vHIT trazem de volta o alvo à retina quando o RVO não é capaz de mantê-lo 

durante o impulso cefálico.  

As sacadas horizontais são geradas na formação reticular paramediana 

pontina (FRPP). Os neurônios excitatórios (de explosão) presentes na região 

fazem sinapse com neurônios motores e interneurônios do núcleo abducente. A 

partir daí os neurônios motores se projetam para o músculo reto lateral ipsilateral 

e os interneurônios cruzam a linha média e seguem para o músculo reto medial 

contralateral pelo fascículo longitudinal medial. O núcleo fastigial posterior do 

cerebelo controla esses neurônios. Na FRPP estão também os neurônios de 

explosão inibitórios que se projetam para o núcleo abducente contralateral e 

neurônios inibitórios do núcleo vestibular medial. Um segundo grupo de 

neurônios localizados no núcleo dorsal da rafe, os neurônios de pausa 

(omnipause), são GABAérgicos e exercem ação inibitória sobre os neurônios 

excitatórios da FRPP e do núcleo abducente.   

Os circuitos pontinos recebem controle cortical do colículo superior. O 

colículo superior reconhece o alvo que deve ser mantido na fóvea e inibe os 

neurônios GABAérgicos de pausa. Quando os neurônios de pausa são 

desinibidos, liberam os neurônios de explosão deflagrando as sacadas. Assim, 

o colículo superior modula as sacadas horizontais. Assacadas visuais e as 
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sacadas descobertas compensatórias observadas no vHIT utilizam a mesma via 

e o mesmo gerador no tronco cerebral (Yacovino et al., 2018a). 

 

 

3.3.3. Video head impulse test versus prova calórica  

 

Vários estudos compararam os resultados do vHIT e o desempenho na 

prova calórica (PC) de pacientes com queixas vestibulares. Os autores 

concordam que o vHIT não substitui a PC na avaliação de pacientes com 

disfunção vestibular pois representam aspectos diferentes do RVO (Halmagyi et 

al., 2001; Mahringer e Rambold, 2014; Zellhuber et al., 2014; McCaslin et al., 

2014; Bell et al., 2015; McCaslin et al., 2015; Rambold, 2015; Alhabid e Saliba, 

2017). Tanto o vHIT como a prova calórica avaliam o RVO, mas em diferentes 

frequências: o vHIT, com impulsos curtos e rápidos da cabeça, testa altas 

frequências (acima de 5 Hz), ao passo que a irrigação calórica ativa faixas de 

frequência mais baixa (0,003 Hz) (Halmagyi et al., 1990). Este padrão de 

respostas pode ser explicado pela neurofisiologia da crista ampolar. Da periferia 

da crista saem fibras com disparos regulares que fazem sinapse com os 

neurônios inibitórios tipo II no núcleo vestibular, possuem baixa velocidade de 

condução e alto ganho nas baixas frequências de estímulo. Em contraste, da 

zona central da crista partem fibras de disparos irregulares que fazem sinapse 

com os neurônios excitatórios tipo I no núcleo vestibular, possuem alta 

velocidade de condução e tem alto ganho nas altas frequências de estímulo. O 

significado funcional dessa organização da crista está relacionado ao 

processamento de diferentes frequências dos movimentos da cabeça. Um 
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estímulo de curta duração como é o impulso cefálico no vHIT vai estimular as 

células tipo I no centro da crista, enquanto o estímulo tônico da prova calórica 

vai estimular as células tipo II localizadas na periferia da crista (McCaslin et al., 

2015).  

A resposta no vHIT depende da via rápida e direta de ativação do RVO 

formada por 3 neurônios tipo I. (Halmagyi et al., 2001). Por outro lado, o estímulo 

calórico é um perfeito exemplo de velocidade estocada: provoca uma resposta 

nistágmica que tem início aproximadamente 20 segundos após o início da 

estimulação, atinge o pico ao redor de 40 segundos quando passa a regredir e 

desaparece em aproximadamente 3minutos, ou seja, responde à ativação de 

neurônios tipo II (Baloh e Kerber, 2011; Eggers, 2016).  

O vHIT e a prova calórica bitermal não diferem apenas na frequência, mas 

também na maneira de estimulação: no vHIT a estimulação é bilateral e ocorre  

por meio de um impulso rápido da cabeça que gera um fluxo endolinfático 

fisiológico. Em contraste, o estímulo calórico é unilateral e induz o fluxo 

endolinfático deflagrado por um gradiente de temperatura. A prova calórica 

independe da gravidade para estimular a orelha interna (Scherer e Clarke, 1985).  

 

 

3.4. LESÕES ESTRUTURAIS  

 

3.4.1. Síndrome vestibular aguda 

 

A síndrome vestibular aguda é o resultado da perda de função vestibular 

unilateral abrupta, de origem central ou periférica, que ocasiona uma assimetria 
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súbita na taxa de disparos dos neurônios dos núcleos vestibulares.  Nesses 

casos, o vHIT traz informações preciosas da origem da lesão, se periférica ou 

central. Quando apresenta baixo ganho e presença de sacadas corretivas, é 

altamente sugestivo de lesão vestibular periférica. Por outro lado, o vHIT normal 

direciona o diagnóstico para um acidente vascular de provável origem no 

território das artérias cerebelar postero inferior e cerebelar superior. Quando o 

exame é associado ao nistagmo espontâneo e ao desvio skew, apresenta 

sensibilidade de 100% e especificidade de 96% (índices maiores que a 

ressonância magnética) na detecção de acidente vascular encefálico nas 

primeiras 48 horas da sua instalação (Kattah, 2018).  

Uma exceção é feita para os casos de infarto no território da artéria 

cerebelar antero inferior (ACAI), quando pode ocorrer comprometimento do 

ganho pois dela se origina a artéria auditiva que origina a artéria vestibular 

anterior, que irriga o labirinto. Portanto, uma síndrome vertiginosa aguda com 

surdez e comprometimento bilateral no vHIT, pode sugerir o comprometimento 

da ACAI (Park et al., 2013; Chen et al., 2014; Yacovino et al., 2018b; Chen e 

Halmagyi, 2020).   

A compensação central do processo agudo influencia a resposta do RVO, 

mesmo que o restabelecimento da função periférica não esteja completo. No 

vHIT esse fato se traduz por uma redução progressiva da assimetria das 

respostas: o ganho tende a se normalizar, as sacadas descobertas diminuem 

sua amplitude e geralmente desaparecem. As sacadas cobertas podem 

permanecer por mais tempo, podem substituir as sacadas descobertas e tendem 

a desaparecer gradualmente conforme o ganho se normaliza. Portanto, o vHIT 

fornece informações a respeito da compensação vestibular (Allum et al., 2017). 
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3.4.2. Hipofunção vestibular periférica 

 

O vHIT possui alta especificidade, porém baixa sensibilidade na detecção 

de hipofunção vestibular e é um teste útil em uma primeira avaliação da lesão. 

O resultado do vHIT está relacionada à assimetria calórica. Sua sensibilidade 

aumenta quando a assimetria calórica é maior que 40% (Mahringer e Rambold, 

2014; McCaslinet al., 2014). A sensibilidade do vHIT está estimada por volta de 

34% com especificidade de 100%. O teste não detecta comprometimento 

vestibular leve ou moderado, mas é altamente sensível à lesão severa (Mezzalira 

et al.,2017).  

O achado típico nas lesões do órgão vestibular periférico é o baixo ganho 

com presença de sacadas corretivas. Está presente na neurite vestibular (Yang 

et al., 2018), nos grandes Schawannomas vestibulares (Fujiwara et al., 2020), 

algumas vezes na vertigem postural paroxística benigna (Castellucci et al., 2020) 

e nas otites (Tozar et al., 2020). Ocorre em decorrência da assimetria de tônus 

entre os núcleos vestibulares ocasionada pela falta da informação periférica. Na 

doença de Menière é observada hipofunção vestibular da orelha acometida na 

prova calórica enquanto que no vHIT o ganho do RVO está preservado sem 

sacadas corretivas (McCaslin et al., 2015; McGarvie et al., 2015a). A 

discrepância entre os dois testes tem sido proposta por alguns autores como um 

marcador para a doença de Menière (Rubin et al., 2018; Oliveira et al., 2021; 

Kitano et at., 2020; Limviriyakul et al., 2020; Hannigan et al., 2021). 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McCaslin+DL&cauthor_id=24801960
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fujiwara+K&cauthor_id=32200369
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4. CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

Esta pesquisa corresponde a um estudo de corte transversal cujo protocolo 

foi previamente aprovado pela comissão de ética para análises de projetos de 

pesquisa (CAPPesq) da diretoria do Hospital das Clínicas e da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), em sessão de 08 de 

novembro de 2018, sob o número 3.008.904 (Anexo A). 

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo B), com respeito aos princípios éticos que versam a 

resolução 466/12 (ministério da saúde, 12 de dezembro de 2012) sobre ética em 

pesquisa com seres humanos, bem como as orientações do comitê de ética em 

pesquisa do HCFMUSP. 

 

 

4.1. CASUÍSTICA 

 

Os sujeitos do estudo são originários do ambulatório de otoneurologia do 

HCFMUSP, entre os anos de 2018 a 2021. Todos foram previamente submetidos 

ao protocolo de investigação clínica padrão, que compreende anamnese 

completa, exame clínico e otorrinolaringológico, exame dos pares cranianos, 

avaliação do equilíbrio estático e dinâmico (testes de Romberg, marcha e 

Fukuda), avaliação da coordenação (teste de index nariz e pesquisa da 

diadococinesia por pronação e supinação alternada dos antebraços), avaliação 

da função coclear por audiometria tonal, vocal e imitanciometria. A avaliação da 
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função vestibular foi realizada por meio da video-oculografia e do video head 

impulse test.  

Os indivíduos foram convidados a participar da pesquisa após contato 

direto com o investigador principal, no próprio ambiente do HCFMUSP.  Para 

participar do estudo, os sujeitos deveriam preencher os seguintes critérios de 

inclusão: 

• Idade acima de 18 anos com queixa de tontura ou vertigem; 

• Capacidade cognitiva para compreender e realizar os exames; 

• Assinatura do termo de consentimento informado. 

 

Constituíram-se critérios de exclusão: 

• Doenças oculares, cervicais, reumáticas ou ortopédicas que não 

permitissem a realização dos exames; 

• Doença ou cirurgia otológica prévia; 

• Doenças somatoformes ou psiquiátricas; 

• Limitações cognitivas  

 

Para compor o grupo controle (GC), foram convidados alguns funcionários 

e acompanhantes dos pacientes do setor de Otorrinolaringologia do HCFMUSP. 

Foram considerados critérios de exclusão para o GC: 

• Idade inferior a 18 anos; 

• Tonturas de qualquer etiologia; 

• Histórico de doença otológica; 
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• Diagnóstico de enxaqueca de acordo com o consenso diagnóstico da 

Bárány Society e da International Headache Society (Lempert et al., 

2012); 

• Contraindicação ou limitação à realização de qualquer um dos testes 

diagnósticos; 

• Negar-se à assinatura do termo de consentimento informado. 

 

 

4.2  MÉTODO 

 

Todos os participantes foram inseridos no estudo pelo pesquisador 

principal. Após a adesão e a assinatura do termo de consentimento, todos os 

sujeitos foram submetidos a uma avaliação otoneurológica e os procedimentos 

agendados para uma mesma semana. Foram então encaminhados para a 

realização da prova calórica e do video head impulse test (Figura 1).   

 

Figura 1.  Fluxograma do protocolo executado no estudo.GE: grupo de estudo; 

GC: grupo controle; VOG: video-oculografia; PC: prova calórica; 

vHIT: video head impulse test. 

 

Grupo de estudo (GE)

Avaliação 
otoneurológica

VOG (PC)

vHIT

Grupo controle (GC)

Avaliação 
otoneurológica

VOG (PC)

vHIT
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4.2.1. Avaliação otoneurológica 

 

Todos os participantes foram avaliados por um mesmo médico 

otorrinolaringologista, seguindo o protocolo de investigação clínica padrão do 

ambulatório de otoneurologia do HCFMUSP (Anexo C).  

 

 

4.2.2.  Prova calórica (PC) 

 

Para a realização da PC, foi utilizada a video-oculografia (ICS Chartr 200, 

Otometrics). O teste é iniciado com o paciente em decúbito dorsal, cabeceira 

elevada 45º e gravação de nistagmo espontâneo. Para a estimulação calórica foi 

utilizada a irrigação dos condutos auditivos externos com água, segundo o 

protocolo de Fitzgerald- Hallpike (Fitzgerald e Hallpike, 1942), com240 ml de 

água a 44°C para as provas quentes e a 30°C para as provas frias, durante 40 

segundos. O intervalo entre uma irrigação e outra foi de cinco minutos. 

Previamente a cada estimulação, a temperatura de saída da água foi conferida 

com três termômetros e o jato inicial de água foi desprezado antes do início da 

irrigação do conduto auditivo externo. 

Os pacientes que não apresentaram respostas ou tiveram respostas 

duvidosas foram excluídos do estudo.  

Foram analisados os valores de velocidade angular da componente lenta 

(VACL) fornecidos pelo programa. Utilizando-se o valor da VACL foi calculado o 

índice de recrutamento (IR) por meio da fórmula (Bittar et al., 2021): 
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IR = (VACL F – VACL Q) / (VACL F + VACL Q) x 100 

IR: Índice de recrutamento 

VACL F: velocidade angular da componente lenta após irrigação fria 

VACL Q: velocidade angular da componente lenta após irrigação quente 

Foi considerado “recrutante” o indivíduo que apresentasse IR maior que 

17%, valor considerado normal para a nossa população (Bittar et al., 2021). 

 

 

4.2.3. Video head impulse test (vHIT) 

 

Para realização do teste foi utilizado o ICS impulse Otometrics que possui 

óculos com câmera unilateral do lado direito que filma o movimento ocular 

durante os impulsos cefálicos. O paciente permaneceu sentado, mantendo o 

olhar fixo em um alvo posicionado 1 metro a sua frente, na altura dos seus olhos. 

Foram aplicados impulsos cefálicos manuais e imprevisíveis, ângulo de 15-20º, 

velocidade média de 200º/segundo e aceleração média de 3000º/segundo2 nos 

planos horizontais para avaliação dos canais semicirculares laterais. Os dados 

foram registrados em um programa de computador. Foram executados ao 

menos 20 impulsos no plano horizontal em cada direção. 

Para avaliação quantitativa foram consideradas as médias de ganho do 

RVO, calculadas pelo programa. Consideraram-se normais os valores de ganho 

entre 0.8 a 1.2 (Hougaard e Abrahamsen, 2019).  

Para avaliação qualitativa considerou-se a presença ou não de sacadas e 

sua localização. Foram denominadas sacadas descobertas aquelas que 
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ocorreram após o término do giro da cabeça e cobertas as que ocorreram antes 

do término do movimento cefálico. O movimento ocular em direção ao 

deslocamento da cabeça que ocorreu após o movimento cefálico foi denominado 

de sacada anticompensatória. 

Com base no cálculo do IR realizado na PC, as orelhas dos sujeitos foram 

separadas em dois grupos: orelhas recrutantes (OR) e orelhas não recrutantes 

(ONR). Foram estudadas alterações de ganho e presença de sacadas nos dois 

grupos e então comparadas ao grupo controle. 

Ambos os exames foram analisados pelo pesquisador principal e as 

análises foram feitas em estação de trabalho, utilizando as imagens originais da 

aquisição e reconstruções no plano 3D para melhor visualização das sacadas.  

Todos resultados da amostra, PC e VHIT foram coletados, tabelados em 

planilhas Excel e depois importados para tabelas de análise. 

 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os cálculos e o gerenciamento de dados para análise foram feitos com o 

software JMP 16.  

As variáveis ganho, sacadas descobertas, cobertas e anticompensatórias 

no vHIT foram relacionadas com a presença de recrutamento na prova calórica. 

As variáveis “sacadas” são categóricas, binárias: sim ou não. Exceção é feita 

para o ganho, que foi avaliado segundo três categorias: baixo ganho, ganho 

normal e alto ganho. Associações de recrutamento com cada uma das respostas 

do vHIT foram testadas através de ajustes de modelos de regressão logística. 
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As comparações entre as dependências de sacadas e ganho com o 

recrutamento por população (doente e controle) foram feitas com modelos de 

regressão logística (binomial para todas as respostas, com exceção do ganho, 

multinomial). Os fatores considerados para o modelo foram: a população, o 

recrutamento, a sacada, o ganho e a interação de sacada com recrutamento e 

ganho com recrutamento. 

O efeito de idade e sexo nas comparações estudadas foi testado pelos 

modelos, como covariáveis. 

Para todas os testes de hipótese foi considerado o nível de significância 

de 5% (p<0,05). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1.  HOMOGENEIZAÇÃO DOS GRUPOS 

 

Grupo de Estudo (GE): Após obedecer aos critérios de inclusão e 

exclusão, o GE foi formado por 250 sujeitos, 89 do sexo masculino e 161 do 

feminino, com média de idade de 54.84 anos.  

Grupo Controle (GC): Após obedecer aos critérios de inclusão e exclusão, 

o GC foi composto de 35 indivíduos, 18 homens e 17 mulheres, com média de 

idade de 40.42 anos.  

Houve diferença de idade média entre GE e GC (p<0.0001). Na 

distribuição de sexo não houve diferença (p=0.0701). Para verificar a 

similaridade entre os grupos GE e GC foi realizada a análise de covariância 

(tabela 1). Conclui-se que não há efeito da idade na relação do recrutamento 

com sacadas ou ganho. 

 

Tabela 1 - Análise de covariância para observar a similaridade entre os grupos 

VARIÁVEL P IDADE P SEXO 

Ganho 0.3239 0.9593 

Sacada descoberta 0.4729 0.7817 

Sacada coberta 0.3166 0.9592 

Sacada anticompensatória 0.2796 0.9785 
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5.2.  AVALIAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS 

VARIÁVEIS DE INTERESSE: PROVA CALÓRICA X VIDEO 

HEAD IMPULSE TEST 

 

5.2.1.  Ganho 

 

Foi utilizado um modelo de regressão logística para avaliar a associação 

entre o recrutamento pós calórico e as alterações de ganho para mais ou para 

menos (baixo ganho e alto ganho) no vHIT. Não houve relação entre a presença 

de recrutamento na PC e o ganho no vHIT (p= 0.3092).  

 

 

5.2.2. Sacadas 

 

Foi utilizado um modelo de regressão logística para estudar a associação 

entre o recrutamento pós calórico e a presença das sacadas (descobertas, 

cobertas e anticompensatórias) no vHIT. Não houve diferença entre as orelhas 

recrutantes (OR) e orelhas não recrutantes (ONR) quando consideradas a 

presença de sacadas descobertas (p= 0.7002), sacadas cobertas (p= 1.0000) e 

sacadas anticompensatórias (p= 0.8600). A tabela 2 mostra os valores de p 

observados na análise da interação entre o recrutamento na PC com ganho e 

sacadas ao vHIT no GE.  
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Tabela 2 –  Relação entre o recrutamento pós calórico com ganho e presença 

de sacadas ao vHIT no GE. 

ASSOCIAÇÃO DAS VARIÁVEIS P 

Recrutamento e ganho 

Recrutamento e sacadas descobertas 

Recrutamento e sacadas cobertas 

Recrutamento e sacadas anticompensatórias contralaterais 

0.3092 

0.7002 

1.0000 

0.8600 

 

 

5.3.  COMPARAÇÃO ENTRE GRUPO DE ESTUDO E GRUPO 

CONTROLE 

 

Para a comparação das variáveis de interesse entre os grupos de estudo e 

controle com relação à PC e ao vHIT foram utilizados ajustes de modelos de 

regressão logística. 

Quando analisado o valor do ganho nas OR e ONR de ambos os grupos, 

foi constatado que não há baixo ganho (inferior a 0.8) no GC; no GE ocorreu em 

7 (1%) OR e em 29 (6%) ONR. O ganho normal (0,80 a 1,2) foi observado em 

94 (19%) OR no GE e 11 (16%) no GC; as ONR somaram 43 (61%) no GC e 

279 (56%) no GE. O alto ganho (acima de 1.2) esteve presente em 26 (5%) OR 

do GE e 3 (4%) do GC; nas ONR ocorreu em 65 (13%) orelhas do GE e 13 (19%) 

do GC (gráfico 1). Não foi observada associação entre recrutamento pós calórico 

e ganho ao vHIT (p=0,7487). 
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Gráfico 1 -  Distribuição do ganho ao vHIT entre OR e ONR nos grupos de 

estudo e controle. 

 

 

Foi analisada a presença de sacadas descobertas nas OR e ONR de 

ambos os grupos. Constatou-se que não correram sacadas descobertas em OR 

no GC, enquanto que no GE estiveram presentes em 21 (4%) orelhas. Quando 

avaliadas as ONR, as sacadas descobertas estiveram presentes em 2 (3%) no 

GC e em 77 (15%) no GE (gráfico 2). Não foi observada associação entre 

recrutamento pós calórico e sacadas descobertas ao vHIT (p=0,7002). 

 

 

 

 

 

0 0

16%

61%

4%

19%

1%
6%

19%

56%

5%

13%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

REC NÃO REC REC NÃO REC REC NÃO REC

BAIXO GANHO GANHO NORMAL ALTO GANHO

%

Tipo de ganho ao vHIT em GE e GC

GC GE



67 
5. Resultados 
____________________________________________________________________________ 

 

Gráfico 2 -  Presença de sacadas descobertas ao vHIT em OR e ONR nos 

grupos de estudo e controle. 

 

 

Na análise da presença das sacadas cobertas nas OR e ONR de ambos 

os grupos, foi constatada presença em 3 (4%) eventos nas OR do GC e em 

11(2%) OR no GE. Quando avaliadas as ONR, as sacadas cobertas estiveram 

presentes em 5 (7%) do GC e 42 (8%) no GE. (gráfico 3). Não foi observada 

associação entre recrutamento pós calórico e sacadas cobertas ao vHIT 

(p=1.0000). 
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Gráfico 3 -  Presença de sacadas cobertas ao vHIT em OR e ONR nos grupos 

de estudo e controle 

 

 

Foi avaliada a presença de sacadas anticompensatórias nas orelhas 

contralaterais das OR e ONR de ambos os grupos. Não foi encontrada sacada 

anticompensatória em orelha contraleteral à OR no GC, enquanto no GE ela 

ocorreu 26 (5%) das OR. Quando avaliadas as ONR, as sacadas 

anticompensatórias contralaterais estiveram presentes em 1 (1%) orelha do GC 

e 68 (14%) orelhas do GE. (gráfico 4). Não foi observada associação entre 

recrutamento pós calórico e sacadas anticompensatórias ao vHIT (p=0,3050). 
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Gráfico 4 -  Presença de sacadas anticompensatórias contralaterais ao vHIT 

entre OR e ONR nos grupos de estudo e controle 

 

 

Quando considerada a totalidade das orelhas (OR e ONR) dos grupos de 

estudo e controle, não foi observada relação entre o recrutamento pós calórico 

e ganho ao vHIT (p =0.74872), sacadas descobertas (p=0.7002), sacadas 

cobertas (p=1.0000) e sacadas anticompensatórias (p= 0.3050). Os achados são 

similares em orelhas do GE ou controle. A tabela 3 mostra os valores de p 

provenientes da comparação entre as variáveis de interesse na PC e no vHIT 

nos grupos de estudo e controle. 
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Tabela 3 –  Valores de p obtidos pela comparação entre os grupos de estudo e 

controle quanto às variáveis de interesse 

ASSOCIAÇÃO DAS VARIÁVEIS P 

Recrutamento e ganho 

Recrutamento e sacada descoberta 

Recrutamento e sacada coberta 

Recrutamento e sacada anticompensatória contralateral 

0.7487 

0.7002 

1.0000 

0.3050 

 

 

5.4  SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DO VHIT - GANHO E 

SACADAS 

 

Quando avaliado o vHIT como preditor do recrutamento pós calórico, 

observou-se sensibilidade de 51% e especificidade de 50%. Conclui-se que não 

há relação entre o vHIT e o recrutamento pós calórico. 
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6.  DISCUSSÃO 

 

O termo recrutamento vestibular foi utilizado para caracterizar uma lesão 

com origem no órgão vestibular periférico (Van Egmond et al., 1949).  Na PC é 

possível observar o comprometimento do órgão periférico ao constatar a 

hiperexcitabilidade do núcleo vestibular contralateral à lesão.  O tonus vestibular 

aumentado pode ser identificado pela resposta calórica mais intensa aos 

estímulos inibitórios (frios) em relação à estimulação direta (quente) do canal 

lateral. Assim, a prova calórica é capaz de identificar a orelha doente, 

responsável pelo recrutamento da via vestibular. Em nossa prática clínica, 

observamos que os pacientes “recrutantes” costumam apresentar boa evolução 

após tratamento adequado dos fatores etiológicos responsáveis pelos sintomas. 

Sabemos que o recrutamento retrata uma fase de “atividade neural” que tenta 

restabelecer o equilíbrio funcional entre os dois núcleos vestibulares. Algumas 

situações como o ciclo hormonal feminino, disfunções de metabolismo, estresse, 

ansiedade e depressão são capazes de afetar a compensação central. Nesses 

casos, o tratamento dos distúrbios de base é capaz de melhorar a compensação 

central e encurtar a fase adaptativa de recrutamento. Deste modo, o IRPC é uma 

informação de valor no manejo das vestibulopatias sem custos adicionais aos 

exames diagnósticos de rotina. É uma ferramenta útil para identificação da orelha 

afetada e fornece informações a respeito do estágio de compensação central da 

doença vestibular. Além de sua utilidade no diagnóstico, é informação importante 

para a boa condução clínica e prognóstico da lesão.  
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Resolvemos avaliar a utilidade do vHIT como possível preditor do RPC por 

sua utilização fácil e cada vez mais frequente. É um teste rápido e que causa 

pouco desconforto ao paciente. Para testar a hipótese, elaboramos um protocolo 

de pesquisa englobando sujeitos doentes, recrutantes ou não, e os comparamos 

a indivíduos saudáveis. 

O grupo de estudo foi composto por pacientes com queixa de tontura ou 

vertigem, independentemente de suas características.  Isto porque a vertigem e 

a tontura são as principais manifestações das doenças do sistema vestibular e 

sugerem assimetria no tônus vestibular. Porém, nem sempre a origem da tontura 

ocorre no labirinto, e pode ser consequência de problemas neurológicos, visuais, 

cervicais, somatossensorias, emocionais ou ainda de processo clínico sistêmico. 

Por isso, foram excluídas na seleção da amostra as situações que poderiam 

desencadear tontura ou vertigem de etiologia não labiríntica. Foram excluídos 

ainda os sujeitos portadores de comorbidades ou que preenchiam critérios para 

o diagnóstico de enxaqueca (Lempert et al., 2012). A seleção rígida aumentou a 

validação interna do estudo, porém limitou o número de participantes, pois a 

prevalência de tontura é elevada na população. Um estudo epidemiológico 

realizado na cidade de São Paulo, local da presente pesquisa, mostrou que a 

prevalência da tontura é de 42% da população adulta (Bittar et al., 2013). Dados 

do IBGE apontam que 80% dos idosos no estado de São Paulo apresentam pelo 

menos uma doença crônica e 15% deles têm 5 comorbidades associadas (IBGE, 

Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. http://www.ibge.gov.br). As características 

epidemiológicas descritas influenciaram no pareamento dos grupos de estudo e 

controle por idade na estatística pelo método de regressão logística. Para 

esclarecer a influência da idade e do sexo nas respostas dos grupos de estudo 

http://www.ibge.gov.br/
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e controle, foi feita análise de covariância. Essa análise demonstrou que sexo e 

idade não interferiram nos resultados obtidos.  

Com base no cálculo do IR realizado na PC, as orelhas dos sujeitos foram 

separadas em dois tipos: orelhas recrutantes (OR) e orelhas não recrutantes 

(ONR). Foram estudadas as alterações de ganho e presença de sacadas em 

ambos os tipos de orelhas no grupo de estudo e não houve diferença entre elas. 

A partir desses resultados, o GE foi comparado ao GC. 

Com relação ao ganho e às sacadas, o estudo comparativo entre orelhas 

direitas e esquerdas não encontrou diferença tanto no GE quanto no GC e, 

portanto, as análises consideraram o conjunto das duas orelhas. 

 

 

6.1.  ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO VHIT 

 

Adotamos algumas medidas para evitar a presença de artefatos. Antes de 

proceder os impulsos, conferimos a distância de 1 metro entre o sujeito e o alvo. 

Esse cuidado é importante porque a diminuição da distância do alvo pode 

aumentar o ganho do RVO em indivíduos normais (Judge et al., 2018). Outro 

cuidado foi ajustar adequadamente os óculos e posicionar as mãos longe do 

elástico que prende os óculos. Na presença de alteração de ganho, os óculos 

foram reposicionados, a calibração foi refeita e o exame foi realizado novamente 

(Korsager et al., 2016; McGarvie et al., 2015b; Barin, 2019). A velocidade do 

estímulo foi ao redor de 200º/s para eliminar a influência oculomotora e evitar 

respostas exageradas (Baloh e Kerber, 2011; Alhabid e Saliba 2017).  
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Na nossa amostra encontramos baixo ganho em 36 (7%) orelhas no grupo 

de estudo e não observamos no grupo controle. Esse resultado já era previsto 

uma vez que, na hipofunção vestibular, a magnitude do movimento ocular não 

atinge a amplitude e a velocidade do impulso da cabeça e o ganho reduzido pode 

ser observado.   

O alto ganho esteve presente em 18% das orelhas do grupo de estudo e 

em 23% do grupo controle, sem diferença estatística entre os grupos. Sabemos 

que diversos fatores podem afetar a transmissão de impulsos neurais como por 

exemplo os fatores metabólicos, hormonais e a ansiedade. Estas situações 

acarretam a falta da supressão do RVO pelo cerebelo, sobretudo pelo flóculo 

(Choi et al., 2018; Chen e Halmagyi, 2020). Acreditamos que essas situações 

possam justificar a presença do RVO hiperativo mesmo em indivíduos sem 

tontura. Em nossa prática clínica temos observado alto ganho em pacientes com 

enxaqueca, sobretudo quando a ansiedade está presente. Outros autores 

descreveram aumento de ganho na hidropisia endolinfática (Rey-Martinez et al., 

2018; Rey-Martinez et al., 2020), embora não seja essa a nossa observação. 

Como já foi dito, o recrutamento retrata uma fase de assimetria entre as 

descargas dos núcleos vestibulares consequentes à falta de aferências oriundas 

do órgão vestibular periférico. Nessa fase, a atuação do cerebelo sobre a 

hiperatividade do núcleo vestibular não se estabeleceu por completo e 

poderíamos encontrar alguma alteração do ganho nos sujeitos recrutantes 

pelafalta de atuação cerebelar. Entretanto, não encontramos diferença na 

relação do ganho com o recrutamento pós calórico entre os grupos de estudo e 

controle.  
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Com relação às sacadas, a literatura é controversa de sua presença ser 

considerada sinal de hipofunção do RVO, sejam elas cobertas ou descobertas. 

Em nosso grupo controle, observamos sacadas descobertas em 3% das orelhas 

e sacadas cobertas em 11% delas. Nossos resultados estão de acordo com o 

estudo de Salmito e Ganança, 2021, que também observaram sacadas 

corretivas nos indivíduos assintomáticos. Pacientes que compensam um insulto 

vestibular com sucesso podem apresentar a correção sacádica antes do término 

do movimento cefálico. Portanto, as sacadas cobertas podem estar presentes 

em indivíduos normais que tenham tido, em alguma fase da vida, uma disfunção 

vestibular, mesmo que assintomática (MacDougall e Curthoys, 2012). Ao 

considerar perfis sacádicos normais no vHIT, existem ainda duas explicações 

possíveis: são artefatos ou uma característica da fisiologia humana. Alguns 

autores sugerem que o RVO seja um sistema hipométrico por natureza e as 

sacadas são parte de uma correção normal do reflexo e a presença de sacadas 

corretivas não demonstra disfunção do RVO (Yang et el., 2016; Anson et al., 

2016; Korsager et al., 2017).  

Outra possível fonte de pequenas sacadas no vHIT em indivíduos com 

ganho normal e sem antecedentes de disfunção vestibular é a dificuldade de 

refixação (Korsager et al., 2016; Yang et al., 2016; Anson et al., 2016; Jay et al., 

2019). Acreditamos que essas condições possam ser evitadas pelo ajuste do 

tamanho e distanciamento do alvo, acompanhamento da imagem do olho 

durante a realização dos impulsos cefálicos. Além de sugerir ao paciente que 

pisque nos intervalos dos impulsos para melhorar a lubrificação ocular e reduzir 

a incidência de piscadas. Levando em consideração estes cuidados, julgamos 



77 
6. Discussão 
____________________________________________________________________________ 

que as sacadas observadas no grupo controle sejam decorrentes da fisiologia 

normal do RVO e não artefatos.  

Uma vez que o recrutamento vestibular retrata uma fase de 

descompensação, nossa primeira hipótese previa a presença de sacadas 

descobertas no vHIT na presença do RPC. Isto porque as sacadas descobertas 

aparecem na fase aguda da disfunção periférica e, à medida que a compensação 

vestibular ocorre, vão se aproximando do movimento da cabeça e acabam se 

tornando cobertas. No entanto, as sacadas descobertas foram encontradas em 

20% das orelhas do grupo de estudo, e entre elas, apenas 4% eram recrutantes. 

Essas observações invalidam a hipótese inicial e descartam as sacadas 

descobertas como indícios de RPC. 

Um indicador interessante neste estudo seriam as sacadas 

anticompensatórias. As sacadas anticompensatórias indicam assimetria de 

tônus vestibular de origem periférica e surgem em decorrência de lesão na orelha 

contralateral à que está sendo testada (Luis et al.,2015). Nossa hipótese prévia 

era de que essas sacadas poderiam funcionar como um preditor do recrutamento 

na orelha contralateral. Em nosso grupo de estudo, elas estiveram presentes em 

19% das orelhas, porém apenas em 5% delas havia uma OR contralateral. Por 

outro lado, estiveram presentes em 14% de orelhas contralaterais às ONR. 

Novamente não encontramos interação entre recrutamento e sacadas 

anticompensatórias, independentemente de ser do grupo de estudo ou controle.  

Embora a prova calórica e o vHIT avaliem o RVO, o estímulo utilizado é 

diferente: o vHIT, por meio de um impulso rápido da cabeça, gera um fluxo 

endolinfático fisiológico bilateral. Em contraste, o estímulo calórico é unilateral e 

induz o fluxo endolinfático deflagrado por um gradiente de temperatura. (Scherer 
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e Clarke, 1985). A discordância entre os resultados da PC e do vHIT vem sendo 

discutida por diversos autores (Bell et al., 2015; Mahringer e Rambold, 2014; 

Zellhuber et el., 2014; McCaslin et al., 2014; McCaslin et al., 2015; Rambold, 

2015; Halmagyi et al., 2001; Alhabid e Saliba, 2017). A explicação pode ser 

baseada na própria anatomia do RVO. O receptor do RVO angular é a crista 

ampolar, composta de células tipo I e tipo II. As células tipo I ocupam a parte 

central da crista e decodificam movimentos da cabeça em alta frequência e alta 

aceleração.  Fibras aferentes irregulares partem dessas células em direção aos 

neurônios de segunda ordem do tipo I, excitatórios, localizados no núcleo 

vestibular. As células tipo II ocupam a periferia da crista e decodificam 

movimentos de baixa frequência e baixa aceleração. Delas partem fibras 

aferentes regulares que fazem sinapse no núcleo vestibular com os neurônios 

de segunda ordem do tipo II, inibitórios (McCaslin et al., 2015, Limviriyakul et al., 

2020, Alhabid e Saliba 2017). O significado funcional dessas diferentes zonas 

justifica a discrepância das respostas entre o vHIT e a PC: estímulos de curta 

duração ou transitórios do vHIT estimulariam as células centrais da crista 

enquanto o estímulo calórico tônico estimularia preferencialmente as células 

localizadas na periferia da crista. 

Com relação ao recrutamento vestibular, é importante destacar a diferença 

entre estas vias aferentes do vHIt e PC. Na primeira, os sinais ampolares são 

transmitidos diretamente aos músculos oculares efetores,enquanto a segunda é 

a responsável pela inibição comissural pela qual um núcleo exerce atividade 

inibitória sobre o seu par contralateral e vice versa. Essa via depende dos 

neurônios tipo II que são gabaérgicos, as únicas células inibitórias do circuito do 

RVO. O estímulo calórico ativa esta segunda via do RVO enquanto a resposta 
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no vHIT depende da via direta de 3 neurônios. (Halmagyi et al., 2001). O RPC é 

dependente dos neurônios inibitórios gabaérgicos tipo II, responsáveis pela 

inibição comissural (Tsemakhov, 1979). Portanto, o recrutamento é estabelecido 

na PC porque ela avalia a via comissural enquanto que as respostas do vHIT 

dependem da via direta de ativação do RVO. Uma vez dito isso, torna-se fácil 

entender porque não observamos relevância nos resultados do vHIT na predição 

do recrutamento pós calórico. 

Acredita-se que possa existir um comprometimento seletivo de diferentes 

zonas na crista que codificam os movimentos cefálicos de baixa e alta frequência 

(Park et al., 2005), ou seja, a tonotopia da crista é responsável pela 

especificidade da resposta do RVO. Portanto, o resultado dos testes que operam 

em diferentes domínios de frequência é dissociado e depende da magnitude da 

lesão.  Essa dissociação está bem documentada na Doença de Menière e foi 

descrita por Tsuji et al., em 2000. Os autores sugerem que esses pacientes 

sofrem perda seletiva de células ciliadas tipo II embora as células ciliadas tipo I 

permaneçam intactas. A lesão precoce das células tipo II explicaria a 

preservação da via rápida do RVO observada no vHIT. É possível que essa 

justificativa possa ser aplicada a outros casos de acometimento vestibular 

periférico crônico. Assim, estaria explicada a ausência de relação entre o 

recrutamento vestibular na PC e as sacadas descobertas no vHIT. 

Em nosso estudo, a sensibilidade das variáveis do vHIT em relação a 

prova calórica variou de 9 a 34% enquanto a especificidade ficou entre 69 a 

87%. Estes dados estão de acordo com metanálise recente (Vallin et al. 2021) 

em que a sensibilidade e a especificidade do vHIT foram de 34% e 94%, 

respectivamente. Embora os autores não tenham avaliado especificamente o 
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RPC, descrevem baixa sensibilidade e alta especificidade do vHIT no 

diagnóstico de doenças vestibulares crônicas. Levando em consideração a 

análise conjunta de alterações de ganho e presença de sacadas, observamos 

que a sensibilidade e a especificidade do vHIT relacionadas ao RPC se mantém 

em torno de 50%. Clinicamente, isto significa que 50% dos sujeitos recrutantes 

podem ter vHIT alterado, mas, por outro lado, 50% deles podem ter vHIT normal. 

Já a especificidade de 50% nos diz que apenas metade dos vHIT podem estar 

alterados nos casos sem RPC. Portanto, não há sensibilidade ou especificidade 

do exame no diagnóstico do RPC. 

Diante do exposto, o vHIT não se mostrou um bom preditor do RPC e 

nossos resultados são condizentes com pesquisas prévias que concluem que 

PC e vHIT avaliam os canais semicirculares em diferentes segmentos e estudam 

o RVO por meio de diferentes vias de estimulação. Portanto, são exames que se 

complementam para uma avaliação vestibular mais ampla (Bell et al., 2015; 

Mahringer e Rambold, 2014; Zellhuber et el., 2014; McCaslin et al., 2014; 

McCaslin et al., 2015; Rambold, 2015; Halmagyi et al., 2001; Alhabid e Saliba, 

2017, Vallim et al., 2021) 

Uma proposta de estudo pode ser feita com base nos relatos de Oberman 

et al., 2017 e Sobhy et al., 2019. Os autores observaram que a progressão da 

Doença de Menière ocorre do sentido inferior (cóclea) para o superior (vestíbulo). 

A prevalência de disfunções cocleares foi semelhante à prevalência das 

alterações do cVEMP e sugere que há acometimento simultâneo de sáculo e 

cóclea. Porém, as disfunções auditivas e no cVEMP foram significativamente 

mais prevalentes que as anormalidades no oVEMP, PC e vHIT. Esses achados 

sugerem acometimento inicial da cóclea e do sáculo seguido pelo utrículo e 



81 
6. Discussão 
____________________________________________________________________________ 

canais semicirculares. Deste modo, como o vestíbulo é acometido previamente 

às cristas, talvez seja possível encontrar alguma equivalência entre o RPC e 

alterações nos VEMPs. 
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7.  CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos em pacientes que apresentam tontura e 

recrutamento pós calórico, conclui-se que: 

1. Quando avaliada a presença de sacadas e alterações do ganho em 

relação ao RPC, não houve diferença entre GE e GC  

2. O vHIT mostrou sensibilidade 51% e especificidade de 50% na predição 

do recrutamento pós calórico. 
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8. ANEXOS 

 

8.1. Anexo A.  Aprovação pela comissão de ética para análises de 

projetos de pesquisa 
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Rubricadosujeitodepesquisaou responsável__________ 
Rubricadopesquisador ____________ 

Data: ___________________________ 

8.2. Anexo B.  Termo de consentimento livre e esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

DADOS DA PESQUISA 

 

Título da pesquisa - Avaliação do recrutamento vestibular através da prova calórica: 

importância diagnóstica do video head impulse test. 

Pesquisador principal - Roseli Saraiva Moreira Bittar. 

Departamento/Instituto – Oftalmologia e Otorrinolaringologia – Disciplina de 

Otorrinolaringologia. 

 

Convidamos o(a) Sr (Sra). para participar desta pesquisa porque o (a) Sr (Sra) já foi avaliado(a) 

no Ambulatório de Otoneurologia do HCFMUSP por causa de tontura e agora outro exame pode 

trazer novas informações a respeito do seu problema.  

 

A tontura e o desequilíbrio são muito comuns no dia a dia. O labirinto é o principal responsável 

para manter o equilíbrio do corpo. Existem vários exames que avaliam se o labirinto está 

trabalhando bem ou não. Este estudo vai utilizar o video head impulse test para avaliar os 

problemas do equilíbrio e suas causas. Não poderão participar dessa avaliação menores de 18 

anos, pessoas com doenças nos olhos ou no pescoço ou que não permitam a realização do 

exame. Também não vão participar pessoas que não conseguem entender ou se comunicar. Se 

o (a) Sr (Sra) possuir essas condições e quiser participar do estudo, faremos o teste.  

 

Para fazer o teste o (a) Sr (Sra) não precisa estar em jejum e também não deve suspender 

qualquer medicação que esteja usando. O exame é feito para avaliar se seus labirintos estão 

funcionando bem ou não. O teste será realizado com o (a) Sr (Sra) sentado (a) em uma cadeira, 

utilizando umóculos que possui uma pequena câmera que vai filmar os movimentos do seu olho 

e que não vai lhe causar qualquer desconforto. O médico ficará em pé atrás do (da) Sr (Sra), vai 

segurar sua cabeça e fazer pequenos movimentos para os lados, para cima e para baixo. São 

movimentos curtos, rápidos e não produzem desconforto. O (a) Sr (Sra) deverá ficar com os 

olhos abertos e fixos em um ponto a sua frente durante todo o exame. Este teste é rápido, dura 

cerca de 15 minutos e não causa desconforto nem tontura.  
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Rubricadosujeitodepesquisaou responsável__________ 
Rubricadopesquisador ____________ 

Data: ___________________________ 

Não será dado nenhum tipo de medicamento antes, durante ou depois do exame. Antes do 

exame vai ser explicado ao (à) Sr (Sra) tudo o que vai ser feito e o (a) Sr (Sra) poderá escolher 

se quer fazer ou não. 

 

Este exame vai trazer informações a respeito do funcionamento do seu labirinto que podem 

auxiliar no seu tratamento. No futuro essas informações também vão ajudar a entender melhor 

como os labirintos são afetados em cada doença. 

 

Após o término da pesquisa o (a) Sr (Sra) vai continuar sendo acompanhado (a) no Ambulatório 

de Otoneurologia do HCFMUSP onde já faz o seu tratamento. 

 

Se for sua vontade, podemos suspender o exame a qualquer momento ou por qualquer motivo, 

sem qualquer problema ou dano para a continuação do seu tratamento neste hospital. A 

participação neste estudo é totalmente voluntária, o (a) Sr (Sra) não é obrigadob(a) a participar. 

Se o (a) Sr (Sra) decidir colaborar, precisará assinar este documento para comprovar que 

concordou em participar.  Mesmo concordando participar, o (a) Sr (Sra) pode se retirar do estudo 

a qualquer momento. As informações pessoais e seus registros médicos são confidenciais. Nas 

documentações do estudo seu nome permanecerá em sigilo e o (a) Sr (Sra) será identificado (a) 

apenas com um número e suas iniciais. Em qualquer momento o (a) Sr (Sra) pode ter acesso a 

todas as informações sobre os exames, os riscos e benefícios deste estudo, inclusive para 

diminuir duas dúvidas. O médico que vai te atender pode responder e explicar qualquer dúvida 

que o (a) Sr (Sra) tenha durante os exames. Os pesquisadores se comprometem a mantê-lo 

atualizado sobre os resultados da pesquisa assim como a utilizar essas informações apenas 

neste estudo. O termo do consentimento será feito em duas vias, todas as folhas serão 

rubricadas pelo pesquisador e pelo (a) Sr (Sra) e o (a) Sr (Sra) receberá uma via.  

 

Não haverá despesas pessoais para o (a) Sr (Sra) no estudo e também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação. Este teste é rápido e não causa desconforto portanto, 

não haverá seguro para o tratamento de efeitos colaterais. Porém caso haja alguma reação 

causada pelo teste, poderá ser tratado pelo seu médico no ambulatório. 

 

Em qualquer etapa do estudo, o (a) Sr (Sra) terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O contato pode ser feito pelos telefones (11) 3088-

0299 ou (11) 2661-6286 ou no endereço: Av. Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 255 - 6º Andar, sala 

6167. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225-5º andar, 

telefones: (11)2661-7585, (11)2661-1548, (11)2661-1549 ou no e-mail: 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 

 

 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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Rubricadosujeitodepesquisaou responsável__________ 
Rubricadopesquisador ____________ 

Data: ___________________________ 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Avaliação do recrutamento vestibular 

através da prova calórica: importância diagnóstica do video head impulse test”. Eu discuti as 

informações acima com o Pesquisador Responsável ou pessoa (s) por ele delegada (s) sobre a 

minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os 

procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e de 

compensações financeiras e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar quando 

necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar meu 

consentimento a qualquer momento sem prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido no meu atendimento neste serviço. Assino este termo de consentimento e recebo 

uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

Assinatura do participante/representante legal  Data: _____/_____/_____ 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo                   Data: _____/_____/_____ 

 

 

_________________________________________________ 
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Rubricadosujeitodepesquisaou responsável__________ 
Rubricadopesquisador ____________ 

Data: ___________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) DO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

1.NOME:......................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ...................................................  SEXO:M□  F□ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO ............................................................................. Nº ................... APTO: .................. 

BAIRRO:........................................................................ CIDADE .................................................. 

CEP:.........................................TELEFONE:DDD(............) ......................................................... 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ..................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ...................................................  SEXO:M□  F□ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO ............................................................................. Nº ................... APTO: .................. 

BAIRRO:........................................................................ CIDADE .................................................. 

CEP:.........................................TELEFONE:DDD(............) ......................................................... 
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8.3. Anexo C.  Protocolo de investigação clínica do ambulatório de 

otoneurologia do HCFMUSP 
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