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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Vertigem posicional paroxística 
benigna (VPPB) é entidade comum. Seu diagnóstico é possível em 
bases clínicas e adquire grande relevância uma vez que seu tratamento, 
através de manobras específicas, é altamente efetivo. O uso de teoria 
da probabilidade em medicina perpassa toda prática médica contem-
porânea, exemplificada no ato clínico de formular hipóteses, descar-
tando-as conforme novos dados são elencados. O objetivo deste relato 
foi apresentar um caso de VPPB sob a perspectiva da teoria bayesiana.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 50 anos, com 
relato de tontura, em caráter rotatório, de início recente, precipi-
tada por mudanças de posição do corpo e cabeça no espaço, com 
náuseas. O exame clínico não aponta para nenhuma condição 
neurológica subjacente e a manobra de Dix-Hallpike sugere for-
temente VPPB. Foi realizada uma manobra terapêutica (confor-
me descrito por Epley) e a paciente obteve remissão sintomática.
CONCLUSÃO: Sob a perspectiva do teorema de Bayes, as proba-
bilidades apontavam de antemão para VPPB como condição clíni-
ca a ser descartada. Como o tratamento específico para esta condi-
ção não implica maiores riscos, é enfaticamente recomendado na 
literatura, foi utilizado e reforçou a própria hipótese formulada. 
Sugere-se a realização de pesquisa adicional sobre prevalência de 
tontura, vertigem e suas causas principais, em diferentes contextos. 
A própria evolução destes pacientes após manobra de Epley pode 
ser analisada. Sensibilidade, especificidade e taxa de falso-positivos 
podem ser determinados e, deste modo, permitir reinterpretações 
à luz do teorema de Bayes. Garante-se assim, maior acurácia ao 
clínico que se defronta com esta queixa no cotidiano.
Descritores: Teorema de Bayes, Tontura, Vertigem.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Benign Paroxysmal 
Positional Vertigo is a common clinical condition. Its diagnosis 
is possible on clinical grounds, what merits attention since its 
treatment, through specific maneuvers, is very effective. Usage of 
Bayesian Theory is widely perceived in Contemporary Medicine, 
exemplified in the way how a physician consider different disease 
possibilities and select one over another in face of fresh new data. 
The purpose of this report is present a case of Benign Paroxysmal 
Positional Vertigo under Bayes’ Theorem perspective.
CASE REPORT: Female patient, 50 years old, with dizziness, 
described as spinning, occurring under position change, accom-
panied by nausea. Clinical examination do not show any evi-
dence of neurological disease and Dix-Hallpike maneuver ellic-
its Benign Paroxysmal Positional Vertigo as the main diagnostic 
possibility. The patient was submitted to Epley’s maneuver and 
symptoms resolved.
CONCLUSION: Under Bayes’ Theorem, the probabilities 
pointed to benign paroxysmal positional vertigo as the main di-
agnostic possibility in the case reported. Since treatment of that 
condition is not harmful, much emphasized in literature, it was 
applied in this case and it seemed to corroborate the diagnosis. 
It is no overstatement to claim the need for further research on 
dizziness, vertigo and their main causes in different clinical con-
texts. Even the response of patients to Epley’s maneuver should 
be evaluated. Sensibility, specificity and false positive rate could 
be so established and the clinical case reassessed under Bayes´ 
Theorem. It would certainly assure diagnostic accuracy to the 
physician who is routinely in face with such complaint.
Keywords: Bayes theorem, Dizziness, Positional vertigo.

INTRODUÇÃO

A vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) é entidade 
clínica comum1,2. Como causa de tontura em pacientes co-
munitários deve ser diferenciada de outras entidades nosoló-
gicas tais como doenças cardiovasculares3, metabólicas4, psi-
quiátricas5,6, para citar apenas alguns exemplos. De maneira 
mais impactante, deve ser diferenciada de condições que co-
loquem em risco a vida do paciente, como o acidente vascular 
encefálico e o acidente isquêmico transitório, a síndrome de 
Stokes-Adams, etc., muito embora sejam pouco frequentes na 
prática clínica diária7,8. 
O objetivo deste relato foi apresentar um caso de VPPB e discuti- 
lo à luz da teoria de probabilidades aplicada à medicina.
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RELATO DO CASO

Paciente do sexo feminino, 50 anos, solteira, revisora de 
costura, natural de Vidal Ramos-SC e procedente de Blu-
menau-SC com queixa principal de tontura há quatro dias. 
Apresentou-se com relato de tontura de instalação gradual, 
em caráter rotatório, segundos de duração, desencadeada 
por mudanças de posição do corpo e da cabeça no espaço 
(mudando de posição na cama, por exemplo), tendo como 
sintoma associado náuseas. 
Indagação de diversos aparelhos e sistemas: sem variação 
do peso ou outro sintoma constitucional. Negava especifi-
camente palpitações, dor torácica ou dispneia em repouso 
ou aos esforços; bem como lipotímia ou síncope. Sem rela-
to de cefaleia. Negava hipoacusia ou otorreia, mas relatava 
zumbido há 15 dias, no período noturno, antecedendo apre-
sentação do quadro de tonturas, transitório, com duração 
de segundos, não diário, atualmente em remissão. História 
mórbida pregressa: negava traumatismo cranioencefálico ou 
cirurgias prévias. Apresentava dislipidemia, controlada com 
dieta. Negava uso de medicações ou outras comorbidades. 
História mórbida familiar (parentesco em 1º grau): mãe com 
dislipidemia aos 68 anos e pai com diabetes e dislipidemia; 
10 irmãos vivos, sem relato de insuficiência coronariana, 
acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio ou 
doença neurológica. Ao exame clínico: bom estado geral, lú-
cida e orientada, corada, anictérica, eupneica. Pressão arte-
rial (PA) na posição deitada de 120 x 80 mmHg e frequência 
cardíaca (FC) de 66 bpm e na posição sentada PA de 120 x 
80 mmHg e FC de 72 bpm. 
Ritmo cardíaco regular, em dois tempos, sem sopros, bulhas 
normofonéticas; murmúrio vesicular audível bilateralmente, 
sem ruídos adventícios. Neurológico: desequilíbrio leve na 
marcha (ao girar), teste de Romberg sem alterações, mesmo 
sensibilizado. Eumetria ao índex-naso, pares cranianos sem 
alterações, sem sinais meníngeos (Kernig, Brudzinsky nega-
tivos; sem rigidez nucal). Força preservada em 4 membros. 
Manobra de Dix-Hallpike: positiva, no lado direito (tontura 
+ nistagmo + náusea). Nistagmo com duração menor que 1 
minuto, com período de latência e fatigável com repetição da 
manobra. Raciocínio diagnóstico: vertigem. 
Diferencial: vertigem de causa central, arritmia cardíaca (do-
ença do nó sinusal/Stokes-Adams, etc.), hipotensão ortos-
tática, causa metabólica (hipoglicemia, etc.), labirintopatias 
primárias, tontura psicogênica. 
Causa provável: labirintopatia. Vertigem posicional paroxís-
tica benigna - VPPB (provável). Menière e neuronite vesti-
bular (possíveis). 
Conduta: realizada uma manobra de reposicionamento – 
conforme descrito por Epley9. Prescrito dimenidrinato con-
forme necessidade e solicitada nova consulta em 10 dias. 
No seguimento houve remissão da tontura. Relatou ter uti-
lizado a medicação antivertiginosa por apenas 2 dias. A re-
petição da manobra de Dix-Hallpike resultou negativa, em 
ambos os lados. O exame clínico encontra-se, por ocasião da 
reavaliação, inalterado e a marcha é incaracterística. A remis-
são da tontura perdura no seguimento de 2 meses.

DISCUSSÃO

Analisando a característica principal do sintoma reportado (cará-
ter rotatório), presume-se que a causa da tontura seja de origem 
vestibular, à luz do conhecimento clínico tradicional, muito em-
bora haja contestações a esta forma de raciocínio10. Assumindo 
que a paciente apresenta (pelas características da história e exame 
clínico) uma causa vestibular e, sem subsídios clínicos que corro-
borem a hipótese de vertigem de causa central, tomando por base 
que a VPPB responde por 32,65% dos casos de vertigem11, esti-
ma-se que as chances pré-teste são de chances = probabilidade/
(1-probabilidade)12 = 32,65%/(1-32,65%) = 48,47 para VPPB 
no caso relatado. A manobra de Dix-Hallpike, referida na litera-
tura como procedimento diagnóstico gold standard para VPPB12, 
apresenta, segundo revisão recente, sensibilidade estimada de 
80%13. No entanto, faltam dados sobre especificidade. Conside-
rando que a paciente apresentava vertigem ao mudar de posi-
ção na cama e, assumindo que isto ocorria tanto ao rolar quanto 
levantar-se da cama, de maneira constante, destacando estudo 
americano com vestibulopatas em que estas características clíni-
cas estão associadas a uma razão de verossimilhança de 2,61 para 
VPPB12, recalcula-se que as chances desta paciente apresentar 
de fato VPPB são: 48,47 x 2,61 = 126,50. A probabilidade pode 
ser verificada pela fórmula: probabilidade = chances/(1 + chan-
ces)12 = 126,5%/(1 + 126,5%) = 55%. Outra forma de estimar 
é: probabilidade pós-teste = probabilidade pré-teste x sensibili-
dade do teste / (probabilidade pré-teste x sensibilidade do teste) 
+ (1-prevalência da doença) x taxa de falso-positivos14 = 32,65% 
x 26,2%/(32,65% x 26,2%)+(67,35%) x 10%12 = 55% de pro-
babilidade de VPPB no caso em questão, lembrando que a taxa 
de falso-positivos varia em função da especificidade do teste. 
Deve-se frisar, esta é a probabilidade estimada, sem que se con-
sidere o resultado da manobra de Dix-Hallpike e à luz do que 
revela a anamnese. Raciocine-se assim: as probabilidades mate-
máticas apontam para VPPB como causa do sintoma reportado; 
esta é a entidade nosológica a ser descartada, que a manobra 
relatada apenas confirma. Alguns podem questionar a validade 
da manobra. No entanto, tomando por base uma sensibilida-
de de 75% e especificidade de 75%15, considerando sua posi-
tividade no caso relatado, chega-se a: probabilidade pós-teste = 
probabilidade pré-teste x sensibilidade do teste / (probabilidade 
pré-teste x sensibilidade do teste) + (1-prevalência da doença) 
x taxa de falso-positivos= 55% x 75%/(55% x 75%)+(45%) x 
25%=78,5%. Os mais céticos podem ainda rebater que a pro-
babilidade estimada não descarta outras possibilidades diagnós-
ticas. O contraponto está em um argumento e uma indagação. 
O argumento mais sólido repousa na própria evolução do caso 
(destacando a remissão dos sintomas após aplicação da manobra 
de Epley). A indagação: qual a probabilidade envolvida na maio-
ria dos diagnósticos em medicina interna? 
Limitações e sugestões: os estudos citados sobre a prevalência de 
VPPB na população e, especificamente em grupo de pacientes 
com queixa de tontura, são estrangeiros. Para apreciação, arrola-
-se um número maior de estudos de prevalência1,2,12 - o contexto 
de onde foram extraídos pode ser avaliado - e deixa-se a critério 
do leitor avaliar se as estimativas usadas no relato em questão são 
sobrevalorizadas ou não. Isto posto; a sistemática de abordagem 
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utilizada no relato deve ser destacada e sugere-se a elaboração de 
estudos nacionais e estaduais de prevalência de tontura, vertigem 
e suas causas principais, em diferentes contextos, seja na prática 
ambulatorial, seja nas unidades de pronto-atendimento e emer-
gência. Isto permitirá certamente maior acurácia diagnóstica ao 
clínico que se defronta frequentemente com esta queixa na prá-
tica diária.
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