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Labirintite o que e

O labirinto (CID 10 H83) é uma infecção de ouvido que afeta o labirinto e suas estruturas responsáveis pela audição (cóclea) e equilíbrio (vestibular), causando tontura, desequilíbrio e zumbido. Está indevidamente associado a qualquer desordem na região interna do ouvido, mas o termo correto nesses casos é
labirintopepatia. É bastante comum que quando uma pessoa se sente tonta de repente associar ele pensa que tem labirínthine. No entanto, essa associação de labirintite com desequilíbrio em geral e zumbido no ouvido está errada. Afinal, a expressão correta a ser usada é labirínio, nome genérico dado a problemas
relacionados tanto à audição quanto ao equilíbrio corporal. O labirínio, portanto, é uma infecção grave e rara do labirinto - sendo uma espécie de labirintopatia. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) Tipos de tonturas relacionadas
ao labirinto podem ser divididos nos seguintes tipos: O tipo mais comum de tontura na população é causado pelo desarranjo de cristais que existem dentro do labirinto e que ajudam a localizar a localização de nossa cabeça. Quando os cristais estão fora do lugar, eles geram um conflito de informações. Essa vertigem
pode ser desencadeada por traumatismo craniano e é mais comum em pessoas que têm alterações metabólicas (como diabetes e colesterol alto), que fazem com que esses cristais se distanciem de seu local de origem. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS
DEPOIS DE ANUNCIAR ;) A síndrome de Ménière é uma alteração do labirinto, geralmente causada por problemas metabólicos ou maus hábitos alimentares, como excesso de açúcares. Enxaqueca vestibular é uma dor no cérebro, associada com tontura, desequilíbrio e dor de cabeça. Geralmente tem origem
genética, mas também pode surgir devido ao estresse, alterações hormonais e má alimentação. O nome é porque o labirínthine atinge uma área do cérebro chamada sistema vestibular, tornando o paciente sensível à luz, sons e movimentos (como pessoas andando ou movendo objetos). NÃO PARE AGORA. TENHA
MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) Causas As causas da labirintite ainda não estão totalmente claras. Mas sabe-se, no entanto, que infecções e inflamações são as principais causas da doença, como otite media e frio. Labirínteo: conheça as causas da
doença que causa tontura Outros fatores, embora com menos frequência, também podem causar labirínteo, como tumores, doenças neurológicas, compressões mecânicas, alterações genéticas, alergias e o uso de drogas perigosas à saúde do ouvido interno. No labirínthine, as áreas do ouvido interno ficam
inflamadas e irritadas, fazendo com que os nervos do vestibular enviassem sinais incorretos para o cérebro como se o corpo estivesse se movendo. outros sentidos, como a visão, não detectam esse movimento, causando confusão entre os sinais recebidos do cérebro e, consequentemente, a perda de diferenças de
equilíbrio. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) Em geral, podemos dividir as causas da labirintite em: Viral: labiríntia de infecções por vírus na boca, nariz e vias aéreas bacterianas: invasão de uma bactéria no labirinto, muitas
vezes ligada à meningite emocional: labiríntia causada por fatores de risco Alguns fatores considerados de risco aumentam as chances de uma pessoa desenvolver labirínio. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) Ter mais de 40 ou
50 anos de idade Hipoglicemia Alta colesterol de pressão arterial Diabetes Triglicerídeos Exacerbados consumo de álcool Fumar café em excesso Use drogas como alguns antibióticos, Anti-inflamatórios e remédios para estresse e ansiedade Altas taxas de ácido úrico Má nutrição Falta de jejum Consumo de excesso
de açúcar Sintomas de labiríntico O principal sintoma da labiríntico é a tontura, tipo de tontura em que a pessoa sente que tudo ao seu redor gira e a pessoa não pode controlar esse sentimento. Muitas vezes pode ser acompanhado por outros sintomas, tais como: NÃO PARE AGORA ... TENHA MAIS DEPOIS DE
ANUNCIAR ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) A fase aguda da doença ocorre de repente, sem avisos, e geralmente dura de minutos ou horas a dias, dependendo da intensidade da crise. Quando desencadeados por gripe ou resfriados, os sintomas do labirinto geralmente duram de uma
a duas semanas para aparecer. O labirínthino não causa desmaios, mas a recomendação é que a pessoa evite se deitar para não agravar a tontura. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) Condições neurológicas, como tumores e
derrames, podem apresentar tonturas que camuflam problemas de labirinto. Doenças metabólicas como diabetes descompensada e hipertensão descontrolada também podem apresentar tontura como primeiro sintoma. Em busca de ajuda médica Sintomas como tontura, equilibrar dificuldades e zumbidos que surgem
de repente merecem uma visita ao médico para entender o problema. NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) Diagnóstico e exames Em orientações médicas Especialistas capazes de diagnosticar labiríntico são: Otorrinolaringologia
do clínico geral Estar preparado para consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Desta forma, você já pode chegar à consulta com algumas informações: NÃO PARE AGORA... TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) NÃO PARE AGORA. TENHA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) Lista de todos os
sintomas e quanto tempo o histórico médico apareceu, incluindo condições e medicamentos ou suplementos que você toma regularmente se você peça a uma pessoa para acompanhá-lo a fim de evitar acidentes devido a tonturas e tonturas em geral Não hesite em fazer perguntas ao médico se ela ocorrer no momento
da consulta. Diagnóstico de labiríntico O médico pode fazer o diagnóstico de labirintite a partir de algumas perguntas simples sobre seus sintomas. Muitas vezes, um exame de ouvido pode acabar não detectando nenhum problema. Portanto, o especialista pode realizar um exame físico e neurológico completo para
diagnosticar labirínthine. Normalmente, isso é suficiente para o diagnóstico. Exames Pode acontecer que ainda haja suspeitas de que outras doenças estão causando os sintomas, por isso, para esses casos, o médico deve pedir ao paciente para realizar alguns exames específicos, a fim de eliminar suspeitas sobre
outros distúrbios: EEG (Eletroencefalograma) Eletroestagmografia Tomografia computadorizada da cabeça Testes auditivos (audiologia / audiometria) Ressonância magnética da cabeça quente e resfriar o ouvido interno com ar ou água (estímulo térmico) para testar reflexos oculares O tratamento e o tratamento da
labiríntico na maioria dos casos a labiríntea desaparece por conta própria, o que geralmente leva algumas semanas para acontecer. Mas quando necessário, o tratamento visa principalmente reduzir os sintomas. Se a causa for uma infecção bacteriana, seu médico vai prescrever um antibiótico, e os sintomas devem
desaparecer em breve também. Em caso de infecções virais, o especialista deve prescrever medicamentos que ajudem a mitigar sintomas como náuseas e vômitos. Veja: Anti-histamínicos Corticoides, como prednisona, quando os sintomas são drogas graves para controlar náuseas e vômitos Drogas para aliviar
tontura sedativa Quando não há crise, podem ser tratadas com base na doença que causou tonturas, como drogas anti-enxaqueca em caso de enxaqueca vestibular. A tontura paroxísmal benigna não é tratada com drogas, mas com exercícios feitos pelo médico para reposicionar cristais. Se a pessoa está em uma
crise de tontura, são indicados medicamentos sedativos, que diminuem a ação do labirinto e reduzem o reflexo da náusea. Se os sintomas forem muito intensos, você pode precisar de internação para aplicar os medicamentos. Em condições mais leves, a droga pode ser oral, com reavaliação precoce por um médico.
O labirinto em reabilitação é uma terapia realizada em várias sessões, a fim de melhorar o desempenho de todo o sistema de equilíbrio. São exercícios realizados pelo paciente com o acompanhamento de um fisioterapeuta ou fonoaudiólogo no qual todos os componentes do equilíbrio são estimulados. É muito
adequado para idosos. Labirínteo Os remédios mais usados para o tratamento da labiríntina são: Betaserc Clopam Cinarizine Dramin Dramin B6 Dramin B6 DL Labirin Vertix Só um médico pode dizer qual medicamento é mais adequado para o seu caso, bem como a dosagem e duração corretas de Siga sempre as
instruções do seu médico e NUNCA se automedicar. Não pare de usar o medicamento sem antes consultar um médico, e se você tomá-lo mais de uma vez ou em quantidades muito maiores do que o prescrito, siga as instruções no folheto da embalagem. A labirintite viva (prognóstico) tem cura? Sintomas graves de
labirínthine geralmente desaparecem em uma semana. A maioria dos pacientes melhora completamente de dois a três meses. A tontura contínua tende a durar mais em pacientes mais velhos. A audição geralmente volta ao normal. Em alguns casos, no entanto, a perda auditiva pode ser permanente. Possíveis
complicações A condição tende a progredir e limitar as atividades diárias do paciente. Em casos como enxaqueca vestibular, a crise de tontura ou enxaqueca pode ser muito debilitante. Nos idosos, o risco de queda é preocupante. Vida / Prognóstico No passado, acreditava-se que o labirinto não tem cura. Foi dito que
os pacientes devem ficar parados, deitar-se, porque se eles levantassem os sintomas eles atacariam. Com o tempo, a ciência descobriu que este não é realmente o caso - pelo contrário. Hoje, sabe-se que permanecer ativo pode ajudar o paciente a melhorar. Peça ao seu médico exercícios caseiros que possam



melhorar o esforço de equilíbrio comprometido pelo labirinto. Quando os sintomas do labirinto ocorrem, pode-se precisar de ajuda para andar. Evite atividades perigosas como dirigir, operar máquinas pesadas e subir até uma semana após o desaparecimento dos sintomas. Consumo excessivo de açúcar Jejum
prolongado Estresse emocional. Se ocorrer uma súbita crise de tontura, tente ficar calmo e fixar os olhos em um objeto. A visão é um dos componentes do equilíbrio e pode ajudar a reduzir a intensidade da crise. Consulte um médico e evite situações que possam colocá-lo em risco, como dirigir um veículo ou dirigir
sozinho. Pessoas com labirintite são suscetíveis a alguns gatilhos como: Além disso, problemas de equilíbrio persistente podem melhorar com a fisioterapia. Para evitar que os sintomas da labirintite piorem durante as convulsões, tente o seguinte: Deite-se e descanse quando os sintomas se manifestam Retorne à
atividade gradualmente Evite mudanças bruscas de posição Não tente ler quando os sintomas aparecem Evite luzes fortes O especialista responde: Labiríntica pode causar perda de desejo sexual? Prevenção Prevenção As mudanças no estilo de vida são fundamentais para prevenir crises labiríntimas. Aqui estão
algumas dicas: Evite beber álcool. Se você beber, faça com um monte de economia. Não fume. Controle o colesterol, triglicérides e níveis de glicose no sangue. Opte por uma dieta saudável que ajude a manter um peso adequado e equilibrado. Não faça longas pausas entre as refeições. Prática atividade física. Beba
muita água. Evite beber bebidas carbonadas. Tente gerenciar melhor as crises de ansiedade e o estresse. Referências Marcelo Hueb, médico médico - CRM/MG 23714 23714
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