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Introdução

A doença vestibular periférica congênita pode ser 
evidente em animais jovens e atribuídas a uma má-
formação congênita ou a degeneração das estruturas da 
orelha interna [1]. Este distúrbio deve ser suspeitado 
em qualquer cão ou gato, que pouco tempo após o 
nascimento, desenvolva agudamente cabeça pendente, 
movimentação em círculos e rolamentos [2].

Os sinais clínicos podem estar presentes ao 
nascimento ou ate o animal ter algumas semanas de 
vida [3,4], onde geralmente iniciam entre três e doze 
semanas de idade [1,2,5,6,7], sendo mais evidente 
quando o animal inicia a deambulação [1], e incluem 
rotação e desvio da cabeça, ataxia vestibular, quedas e 
rolamentos [1,2,7]. O nistagmo espontâneo 
normalmente está ausente e o nistagmo vestibular 
normal está presente [2,5,6], observando-se ainda na 
maioria dos casos, estrabismo posicional no lado da 
lesão [2]. No caso de lesão bilateral, pode-se 
desenvolver surdez [2,5,7].

Os sinais clínicos não são progressivos [2,7] e alguns 
filhotes compensam-se e tornam-se normais dentro de 
três a quatro meses, devido à adaptação central do 
sistema visual [1,2,5,6]. No entanto, alguns animais 
podem persistir com rotação e desvio da cabeça. [1].

As síndromes vestibulares congênitas ocorrem 
esporadicamente em ninhadas de cães e gatos de raças 
puras [2,4]. Esta afecção foi amplamente relatada em 
ninhadas de cães da raça Dobermann pinscher [8], 
sendo relatados ainda casos em Cocker Spaniel inglês 
[9], Akita, Tibetans terrirer, Beagle, Pastor alemão, 
Fox terrier de pelo liso, Terrier tibetano, e gatos das 
raças Siamesa, Birmanesa e Tonkinesa. [1,3,4,5,10,11]. 
A patogênese da lesão é desconhecida [4,5], sendo 
proposta uma base hereditária para a etiologia da 
doença [2,5,7], embora o padrão definitivo não foi 
identificado [4]. 

Na síndrome vestibular periférica congênita, não há 
histórico de traumatismo, otite externa, faringite, 
doença sistêmica e antibioticoterapia [2], estando todos 
os exames complementares geralmente normais [2,5]. 

Não existe tratamento para a afecção [1,2,5,6,7]. No 
entanto, como os sinais cínicos não progridem e os 

animais geralmente compensam o déficit vestibular, o 
prognóstico dos animais com síndrome vestibular periférica 
congênita é favorável [2,6].

Este trabalho tem o objetivo de relatar um caso de 
síndrome vestibular periférica de etiologia congênita em 
um cão, tendo em vista a raridade desta afecção na 
medicina veterinária.

Material e métodos

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, um canino, da raça 
Miniatura pinscher, 37 dias de idade, pesando 560g, que 
desde o nascimento apresentava inclinação da cabeça para 
o lado direito e desde o início da deambulação apresentava 
ataxia vestibular e quedas para o lado direito durante a 
locomoção.  Segundo o proprietário, o animal nasceu de 
uma ninhada de três filhotes e pais normais e não houve 
progressão do quadro clínico.

No exame clínico não se observou alterações dignas de 
nota, mas no exame neurológico, observou-se inclinação da 
cabeça para o lado direito, ataxia vestibular e estrabismo 
posicional ventro-medial do olho direito, sem demais 
alterações neurológicas, pelo qual foi possível diagnosticar 
uma síndrome vestibular periférica. Diante da resenha, 
anamnese, exames clínicos e neurológicos, suspeitou-se de 
etiologia inflamatória (otite média-interna), neoplásica ou
congênita, sendo então realizada a otoscopia e solicitado 
exame hematológico.

Resultados

Na otoscopia, não foram encontradas alterações 
compatíveis com processo inflamatório (inflamação do 
ouvido médio e externo ou lesões timpânicas) ou neoplasia, 
e no hemograma, não foram observadas alterações 
compatíveis com processo inflamatório, não sendo 
prescrito nenhum tratamento.

Um mês após o atendimento inicial, o animal permanecia 
com o quadro clínico inalterado, e dois meses após o 
primeiro atendimento, o animal retornou com melhora total 
do quadro neurológico.



Discussão

O diagnóstico de síndrome vestibular periférica foi 
obtido através dos achados neurológicos de inclinação 
e desvio da cabeça, ataxia vestibular e estrabismo 
posicional ventro-medial para o lado da inclinação da 
cabeça. Dewey [1] propôs etiologia congênita, 
inflamatória, metabólica, neoplásica tóxica e traumática 
para a síndrome vestibular periférica. A suspeita 
síndrome vestibular periférica de origem congênita foi 
obtida através da resenha, anamnese, exames clínicos e 
neurológicos, e pelo fato do animal apresentar as 
alterações neurológicas desde o nascimento, associado 
à ausência de doenças sistêmicas e lesões da membrana 
timpânica, que pode ser confirmado através de 
otoscopia e hemograma normais. 

Neste caso, o diagnóstico diferencial mais provável 
seria de infecção da orelha média/interna ou neoplasia, 
mas de acordo com Chrisman [2], estas afecções 
provocam alterações progressivas. Desta forma, o 
diagnóstico síndrome vestibular periférica congênita foi 
confirmado pela exclusão das demais causas de 
síndrome vestibular periférica em filhotes.

Os sinais clínicos foram os mesmo descritos pela 
literatura [1,2,5,6,7] e estiveram presentes desde o 
nascimento, estando dentro da média de idade 
estabelecida pelos autores, que vai desde o nascimento 
até doze semanas de idade [1,2,3,4,5,6,7], onde foi 
mais evidente após o animal iniciar a deambulação [1].

 São poucos os relatos de síndrome vestibular 
periférica congênita em cães, sendo considerada rara a 
ocorrência desta afecção nesta espécie, o que pode ser 
confirmado por um estudo realizado por Schunk &
Averill [12], onde em uma revisão de 83 casos de 
síndrome vestibular periférica em cães, apenas em um 
desses casos a etiologia foi congênita.  

O prognóstico do animal é favorável, conforme 
descrito por Chrisman [2] e Hoerlein [7], os quais
relatam que os sinais clínicos são não-progressivos.
Dois meses após, houve regressão completa dos sinais, 
concordando com os relatos de alguns autores [1,2,5,6], 
de que em casos de síndrome vestibular periférica 
congênita, alguns filhotes tornam-se normais por 
compensação do sistema visual.

Devido à possibilidade de base hereditária na etiologia 
da doença [2,7], o proprietário foi orientado a excluir seu 
animai da reprodução.
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