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O Sindrome de Mèniére é unha
enfermidade crónicaú para a cal non hai
curaú afecta ao oído interno e cuxa natureza
e descoñocidaN

D Son tres os sintomas que caracterizan a
enfermidadeú tendoos en contaú o otorrino
determinara as probas a realizar para o
diagnos�co claro e concisoN

Ver�go:
É unha sensación fic�cia de movemento ou
o xiro de cantas cousas hai o redorú Pode
ser pasaxeiraú durar horas ou mesmo diasN
En moitos casos vai acompañado doutros
sintomas como nauseas ou nistagmo
Cmovemento involuntario dos ollosBN

Acufenos e �nnitus:
Trata dunha serie de ruidos que só escoita o
enfermo sin unha fonte externa que os
produzcaN Estos poden ter dis�nta
intensidade e iden�ficarse por parte da
persoa de dis�ntas formasN

Hipoacusia:
Chamase asi a perda de audición en maior
ou menor grado e pode darse de maneira
unilateral Cnun oidoB ou bilateral Cnos
dousBN

Que é o sindrome de menieré? Consellos prac�cos:
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Busca un bo especialista en ver�gosN

Ac�tude posi�va: O estado animico influe
no noso estado de saúdeN

Ac�vidade fisica: realiza sempre según as
tuas posibilidades e movementos
Cpasearú correrú nadarú bailar ou otros
deportesBN

Descanso e sono: No noso caso este debe
ser maior o normalN

Relaxacion: pode axudarche durante as
crises e nos dias posterioresNN

Autoproteccion: busca apoios fixos ou
sentate no chan para evitar caidas ao
sen�rte mareadoN

Medicacion: leva sempre con�go a
medicacion correspondenteN

Dieta hiposodicaN Evita comida e bebida
procesada e sus�túe o sal por outros
aderezantesN Asi evitaras aumentar a
presion do oido internoN

Alimentos sen cafeina ou teina: poden
empeorar os sintomas por exemplo os
acufenosN

Alcohol: Evita a sus inxesta polo risco de
migrañas asociadas ao ver�goN
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