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Introdução

O sistema vestibular é um componente do sistema 
nervoso, responsável pela manutenção da postura e do 
equilíbrio da cabeça e do corpo. Os componentes do 
sistema vestibular podem ser anatômica e 
funcionalmente divididos em periféricos e centrais, 
sendo de grande importância a distinção de ambos 
tanto para o diagnóstico diferencial quanto para o 
prognóstico. Os neurônios sensitivos do nervo craniano 
VIII (Vestíbulococlear) de ambas as regiões, vestibular 
e auditiva, são neurônios bipolares, corpúsculos 
localizados no gânglio espiral ou gânglio vestibular do 
labirinto do osso temporal petroso. O labirinto 
corresponde a um sistema membranoso de sacos e 
ductos do ouvido interno, do qual partem receptores 
conectados ao nervo vestibular (VIII) que sentem 
acelerações e desacelerações angulares e lineares, bem 
como a posição da cabeça e dos olhos com relação à 
gravidade [1, 3].

Os sinais clínicos de ambas as síndromes, periférica 
e central, são bastante semelhantes e incluem: 
inclinação da cabeça, rolamento na direção do lado da 
lesão, ataxia, déficit de nervos cranianos, nistagmo, 
estrabismo. Náuseas podem estar presentes. Entretanto, 
há uma única evidência marcante de doença vestibular 
central, que é a ocorrência de déficit proprioceptivo 
consciente [2]. 

A doença vestibular paradoxal refere-se à lesão no 
sistema vestibular central, na qual ocorre rotação e 
desvio da cabeça para o lado oposto da lesão. Nesses 

casos, a fase rápida de qualquer nistagmo resultante 
será para o lado da lesão. Outro sinal bastante evidente 
da Síndrome Vestibular Paradoxal é a hipermetria dos 
membros no lado da lesão [1, 3]. A doença paradoxal 
pode ser constatada na lesão do lobo flocunodular do 
cerebelo, do pedúnculo cerebelar caudal e dos núcleos 
vestibulares mediais e rostrais da medula. 
Ocasionalmente, anormalidades nas raízes dos nervos 
dorsais situados entre C1 e C3 provocam rotação e 
desvio da cabeça paradoxal e déficit proprioceptivo 
consciente [1].

O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de 
Síndrome Vestibular Paradoxal, ressaltando sua 
importância no diagnóstico diferencial das doenças 
neurológicas para, dessa forma, permitir um 
diagnóstico mais rápido e preciso.

Material e métodos

Em setembro de 2008, um canino, fêmea, raça 
Miniatura Pinscher, três anos de idade, peso 3.4kg,
vacinado apenas com a anti rábica foi atendido no 
ambulatório 03 da área de Clínica Veterinária de 
Pequenos Animais, do Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, 
com o histórico de hiporexia, tremores, ataxia e desvio 
de cabeça para o lado direito.

Ao exame físico, o animal apresentou mucosas 
normocoradas, tempo de preenchimento capilar (TPC) 
de dois segundos, normotérmico (38,6°C). O exame 



dos canais auditivos externos não evidenciou otites ou 
tumores.

O exame neurológico que teve por finalidade avaliar 
o estado mental, características do andar e reações 
posturais, nervos cranianos, reflexos espinhais e 
percepção de dor. Para obtenção de um melhor 
resultado, utilizou-se um plexímetro e uma pinça 
hemostática na avaliação dos nervos cranianos e 
reflexos espinhais.

Resultados e Discussão
Após anamnese e exames físico e neurológico, 

realizados pelo Médico Veterinário no ambulatório 03 
do Hospital Veterinário da UFRPE, foi possível chegar 
a um diagnóstico sem requerer exames 
complementares.

Ao exame físico não foram detectadas alterações 
significativas no paciente. O animal apresentou-se 
normocorado, normotérmico (38,6°C) e ausência de 
ectoparasitas. 

Já o exame neurológico, evidenciou alterações 
significativas de doença no Sistema Nervoso Central. O 
estado mental encontrava-se alerta, ataxia grave, 
hipermetria ipsilateral e desvio de cabeça para o lado 
direito (Fig. 1) e rolamento para oposto ao lado da 
lesão (Fig 2). Observou-se reflexo patelar exagerado
(Fig 3), reflexo panicular e percepção de dor normal. 
Presença de estrabismo posicional.

A principal alteração neurológica, a qual possibilitou 
o diagnóstico diferencial de Síndrome Vestibular 
Paradoxar foi a ausência de propriocepção ipsilateral à 
lesão e contralateral ao desvio de cabeça (Fig. 4 e 5).

Exames complementares podem ser indicados para 
detectar a possível causa da Síndrome. O exame mais 
comumente solicitado para casos neurológicos é o do 
Líquido Cefalorraquidiano (LCR), que permite avaliar 
se a neuropatologia é de origem infecciosa e qual o tipo 
de agente envolvido, bactérias, vírus ou fungos.
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Figura 1. Animal com desvio de cabeça contralateral à 
lesão vestibular.

Figura 2. Rolamento contralateral à lesão.

Figura 3. Reflexo patellar exagerado.

Figura 4.  Ausência proprioceptiva ipsilateral

Figura 5. Ausência proprioceptiva ipsilateral à lesão
 e contralateral ao desvio de cabeça


