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Introdução

A doença vestibular periférica pode ser causada por 
disfunções no sistema nervoso periférico ou central, 
componentes do sistema vestibular. Este sistema é 
responsável por manter o equilíbrio e a postura normal 
da cabeça e dos olhos [1; 2]. 

A doença vestibular periférica pode ser resultante de 
um problema congênito, otite interna, síndrome 
vestibular idiopática, traumatismos na cabeça, 
neoplasia, hipotireoidismo, ototoxicidade por 
aminoglicosídeos, ototoxicidade por substâncias 
químicas, pólipos inflamatórios e síndrome vestibular 
iatrogênica decorrente de limpeza ótica. Em um animal 
com suspeita de doença vestibular periférica, o canal 
auditivo externo e a membrana timpânica no lado 
acometido devem ser rigorosamente examinados [3].

A doença vestibular idiopática é de início agudo a 
hiperagudo, na maioria das vezes atingindo o auge em 
menos de 24 horas, promovendo inclinação da cabeça, 
desequilíbrio e nistagmo sem causa conhecida, sendo 
mais comum em cães geriátricos e gatos jovens. Não há 
predileção sexual nas duas espécies [2, 4]. 

Em cães, a idade média de início é de 12,5 anos e o 
distúrbio caracteriza-se pelo surgimento súbito de 
sinais vestibulares periféricos unilaterais. Os sinais de 
inclinação da cabeça, ataxia e queda podem ser brandos 
ou graves; o nistagmo é horizontal ou rotatório. As 
reações proprioceptivas e posturais permanecem 
normais, embora possa ser difícil avaliá-las. Não se 
observa outro distúrbio neurológico nem anormalidade
nos outros nervos cranianos. Aproximadamente 30% 
dos cães acometidos também apresentam náusea 
transitória, vômitos e anorexia [3].

Uma concepção errada em cães geriátricos é afirmar 
que o animal sofreu acidente vascular cerebral quando 
apresenta grave desequilíbrio, sem conseguir ficar em 
pé ou deambular por vários dias. Devido a isso, 
freqüentemente cães com síndrome vestibular 
idiopática geriátrica são sacrificados por serem 
erroneamente diagnosticados [2]. 

Nos animais com suspeita de síndromes vestibulares 
idiopáticas pode ser mais apropriado esperar para 
avaliar a reversibilidade dos sinais, em vez de efetuar 
outros testes diagnósticos. [3]. A chave para o 

diagnóstico é a ausência de qualquer doença inflamatória, 
metabólica ou estrutural, bem como de doença central [5]. 

Nas primeiras 24 a 48 horas pode-se administrar 
cloridrato de meclisidina oral, 12 a 25 mg, uma vez ao dia, 
para reduzir a tontura. Alguns animais apresentam êmese 
nas primeiras 24 horas, após o início dos sinais. Em casos 
onde a mesma é grave, pode ser administrado antagonistas 
dos receptores histaminérgicos H 1 [3].

Num estudo realizado em humanos; em 360 casos de 
síndromes vestibulares periféricas de várias etiologias, foi 
testada a eficácia do Ginkgo biloba em relaçäo à evoluçäo 
da vertigem e outras tonturas e verificou-se que 72,2% dos 
casos apresentaram melhora em diversos graus de 
intensidade e 27,8% dos pacientes permaneceram 
inalterados [6].

Segundo Fenner [3], o tratamento não altera a evolução 
da doença, mas a terapia de suporte pode prevenir a lesão 
auto-infligida e manter uma boa nutrição é importante.

Em caso de síndrome vestibular idiopática, o prognóstico 
quanto à recuperação é excelente. A melhora começa em 72 
horas e a maior parte dos animais retorna ao normal em 1 a 
3 semanas. Alguns animais podem manter a inclinação da 
cabeça permanente. Em casos com envolvimento de nervo, 
a recuperação é freqüentemente prolongada e incompleta, 
mas pode resultar em perda auditiva permanente. A 
recorrência é possível, porém rara [2, 3].

O nistagmo espontâneo costuma desaparecer dentro de 
alguns dias, sendo substituído por um nistagmo posicional 
transitório na mesma direção. A ataxia diminui 
gradativamente durante 1 a 2 semanas, assim como a 
inclinação da cabeça. Raras vezes, essa inclinação da 
cabeça é permanente [3]. 

Este trabalho objetiva relatar um caso de doença 
vestibular geriátrica idiopática em cão e desta maneira 
auxiliar na compreensão do tema, assim como obter um 
diagnóstico da patologia sem que os animais sejam
erroneamente eutanasiados.

Material e métodos

Foi atendido no Hospital Veterinário do Departamento 
de Medicina Veterinária (DMV) da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE) um canino com 
aproximadamente 14 anos de idade, pelagem amarela, sem 



raça definida, fêmea apresentando rotação e inclinação
da cabeça. 

Durante a anamnese a proprietária relatou que o 
animal começou a inclinar a cabeça para o lado direito 
subitamente e marchar em círculos.

No exame físico pode-se constatar que o animal 
estava com todos os parâmetros vitais normais, o canal 
auditivo externo e a membrana timpânica no lado 
acometido foram examinados e não estavam alterados.

Durante o exame neurológico foi constatado 
nistagmo horizontal e estrabismo posicional do lado 
direito; o estado mental, as reações posturais, os nervos 
periféricos estavam normais.

O tratamento consistiu na administração de Tebonin 
40 mg, sendo 1 comprimido e meio, a cada 12 horas, 
durante 7 dias, quando aparecerem sinais de 
desequilíbrio.

Após 2 semanas deste quadro o animal retornou para 
reavaliação e a proprietária relatou que os sinais 
clínicos estavam mais brandos, porém ainda visíveis.
Após 3 semanas o animal estava totalmente recuperado 
sem nenhum sinal clínico.

Resultados e Discussão

A doença vestibular idiopática é de início agudo e 
afeta mais cães idosos [2,4], como observado no animal 
relatado.

Concordando com Christiman, Mariani, Platt e 
Clemmons (2005), entre os sinais clínicos pôde-se 
observar no animal inclinação da cabeça para o lado 
direito e marcha em círculos, alem do nistagmo [2].

No exame físico notou-se que o animal estava com 
todos os parâmetros vitais normais, o canal auditivo 
externo e a membrana timpânica no lado acometido 

foram examinados e não estavam alterados, seguindo assim 
as orientações de Taylor 2006 para que o conduto auditivo 
sejam rigorosamente examinados [3].

O tratamento efetuado consistiu foi na administração de 
Gingko biloba 40 mg, sendo 1 comprimido e meio, a cada 
12 horas, durante 7 dias, quando aparecerem sinais de 
desequilíbrio, pois estes ajudam no quadro de tonturas e/ou 
vertigens [6].

Após 2 semanas deste quadro o animal retornou para 
reavaliação e a proprietária relatou que os sinais clínicos 
estavam mais brandos, porém ainda visíveis. Após 3 
semanas o animal estava totalmente recuperado sem 
nenhum sinal clínico; concordando com o prognóstico de
síndrome vestibular idiopática que  é excelente e a maior 
parte dos animais retorna ao normal em 1 a 3 semanas
[2,3].
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