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INTRODUÇÃO

Tontura é o termo genérico, que significa desde uma sensação 
de perda do equilíbrio até náuseas.

•Vertigem: falsa sensação de movimento do próprio corpo ou do ambiente
•Pré-síncope: perda do equilíbrio, usualmente com queda, mas sem alteração 

do nível de consciência
•Desequilíbrio: incapacidade ou dificuldade de se manter em postura estável
•Cinetose: sensação de desequilíbrio e instabilidade ao movimento
•Tontura inespecífica: não classificada como uma das alterações acima



QUESTÕES EPIDEMIOLÓGICAS

Cerca de 7% da população mundial apresenta vertigem ou 
tontura a cada ano

É uma das queixas mais frequentes na Atenção Primária em 
Saúde (APS)

A vertigem é uma das principais causas de quedas em idosos



QUESTÕES EPIDEMIOLÓGICAS

•Mais comum em idosos e crianças
•Costumam ser acompanhados de 

ataxia e não são rotatórios
•Crises longas e com sintomas 

brandos

Vestibulopatias 
centrais 



ETIOLOGIAS DA VERTIGEM

•Vertigem Posicional Paroxística Benigna
•Neuronite vestibular aguda (labirintite aguda)
•Cinetose
•Cerume impactado
•Hiperventilação
•Ansiedade
•Síndrome de Menière
•Reação adversa de medicamentos
•Pós Trauma Cranioencefálico

PERIFÉRICA

•Neoplasias (neurinoma do acústico, tumor de fossa posterior)
•Acidente Vascular Cerebral, Acidente Isquêmico Transitório
•Esclerose Múltipla
•Migrânea vestibular

CENTRAL



ANATOMIA RESUMIDA

Participam do controle do equilíbrio:
•Aparelho vestibular
•Aparelho muscular
•Visão
•Estruturas motoras e somestésicas do Sistema 

Nervoso Central
•Estruturas motoras da base do encéfalo



VERTIGEM PERIFÉRICA E CENTRAL

Vestibulopatia periférica: pode ocorrer por problemas desde o 
ouvido interno até a entrada do nervo vestibular (NC VIII) no 
tronco encefálico

• Decorre de diferença da atividade dos dois labirintos, sendo percebido como falsa 
sensação de movimento

Vestibulopatia central: pode ocorrer por problemas nas estruturas do 
tronco, no tálamo, na área somestésica associativa e no cerebelo



VERTIGEM PERIFÉRICA VERSUS CENTRAL

PERIFÉRICA

•Presença de zumbido ou hipoacusia
•O corpo costuma pender para o 

lado da lesão durante a queda
•A vertigem costuma ser intensa e 

compromete a marcha
•Prostração sudorese e fraqueza estão 

presentes

CENTRAL

•Sem zumbido ou hipoacusia
•Presença de sintomas neurológicos, 

como ataxia, disartria, diplopia, 
perda de consciência, déficits focais

•A vertigem é pouco intensa mas 
compromete a marcha



PISTAS DA ANAMNESE

•Labirintopatia metabólicaJejum prolongado e vertigem

•Fístula perilinfáticaVertigem, ruído intenso e 
pressão

•Doença de MenièreVertigem, hipoacusia flutuante 
e zumbido

•Tumor do ângulo ponto-cerebelarHipoacusia progressiva, 
vertigem e desequilíbrio

•Migrânea vertebrobasilarCefaleia migranosa e vertigem



PISTAS DA ANAMNESE

• VPPB
Vertigem que muda com a 

posição da cabeça

• AVC
Vertigem com quedas 

bruscas, parestesia, diplopia

• Labirintite aguda (com surdez e febre) ou neurite 
vestibular (sem febre)

Vertigem de início súbito e 
agudo

• Síndrome do simpático posteriorCervicalgia com vertigem



EXAME FÍSICO

Avaliação neurológica ampla

Otoscopia

Acuidade auditiva: teste de Rine e 
Weber

Pesquisa de nistagmo

Teste de Dix-Halpike

Testes de equilíbrio (Romberg, 
Romberg-Barré, Babinski)



ACUIDADE AUDITIVA

Usar diapasão com frequência entre 512 – 1024 Hz

TESTE DE WEBER
• O diapasão em vibração é colocado na região média da fronte, ou junto aos dentes incisivos. 
• O teste é normal se o som for ouvido de forma simétrica em ambos ouvidos

TESTE DE RINNE
• O diapasão em vibração é colocado na mastoide até o paciente não conseguir mais ouví-lo. 

Nesse momento, o diapasão é colocado a 2 cm do conduto auditivo externo
• O teste é positivo quando o som pode ser escutado na via aérea após deixar de ser ouvido na 

via óssea





TESTE DE 
DIX-
HALPIKE

◦ Informar ao paciente que a manobra pode causar vertigem

◦ Coloca-se a pessoa sentada na mesa de exame e gira-se a cabeça 
45° para direita, deita-se a pessoa rapidamente colocando a cabeça 
30° abaixo do nível da mesa com a cabeça mantida para a direita. 
Se a vertigem ou o nistagmo não forem induzidos, realiza-se a 
manobra com a cabeça virada para a esquerda.

◦ Tem alto valor preditivo positivo





NISTAGMO

•Duração curta (segundos ou minutos)
•Horizontal, rotatório ou misto
•Fatigável, desaparece ao fixar o olhar
•Não há mudança em sua direção
•Bate lento para o lado da lesão

PERIFÉRICO

•Pode ser horizontal ou vertical (normalmente para 
baixo)

•Dura mais que 3 semanas
•Com o tempo, há mudança na direção
•Modificam a direção quando há olhar fixo
•Pode haver nistagmo diferente em cada olho 

(nistagmo atáxico)

CENTRAL



TESTE DE ROMBERG

Paciente em posição ortostática, com os calcanhares unidos e pontas dos pés separados em 
30°, cabeça reta, braços ao longo do corpo na posição anatômica, olhos fechados durante um 
minuto
Exame é alterado se houver queda.

Sensibilização do teste

• Manobra de Jendrassik: mãos em oposição e cotovelos na horizontal.
• Romberg-Barré: colocando-se em pé um diante do outro, em linha reta, diminuindo a base de sustentação.
• Oscilar cabeça no plano horizontal, de olhos fechados.



TESTE DE ROMBERG

Doenças do sistema nervoso central: tendência a queda para frente ou para trás

Doenças do sistema proprioceptivo: não há lado preferencial para a queda

Doenças cerebelares: o paciente procura manter a base alargada (abasia), caindo ao 
aproximar os pés, mesmo de olhos abertos.

Doenças vestibulares: mudança da direção de queda quando o paciente muda a 
posição da cabeça e isso causa mudança do sentido da queda





SINAL DE BABINSKI

Aplica-se um firme estímulo na 
região lateral da planta do pé

•O teste é considerado anormal se houver 
extensão do hálux e afastamento dos demais 
dedos





VERTIGEM POSICIONAL PAROXÍSTICA 
BENIGNA (VPPB)

Etiologias
•Desprendimento de cristais das células ciliares, acabam circulando livremente e 

interferindo nas outras células ciliares
•Pós-trauma, infecções virais e isquemia

A vertigem tem características típicas
•Piora com movimentação da cabeça mas não causa alteração auditiva
•O desequilíbrio pode durar horas
•Ataques podem durar semanas a meses



NEURONITE VESTIBULAR

Supõe-se que ocorra 
por infecção viral do 

nervo vestibular

Manifesta-se com perda 
abrupta da função de 

um labirinto

•Costuma se associar a IVAS recente

•Vertigem súbita e persistente
•Prostração intensa
•Náuseas e vômitos
•Sem associação e zumbidos ou alterações 

auditivas
•Piora ao movimentar a cabeça



VERTIGEM POR 
TRAUMA 
CRANIOENCEFÁLICO

Concussão labiríntica
•A vertigem tende a durar 

dias ou semanas
•Atentar às fraturas de 

base do crânio: vertigem + 
hipoacusia



LABIRINTITE BACTERIANA

Consequência de otites médias, mastoidites ou 
meningites bacterianas

•Frequentemente decorre de fístula labirínticas

Acarreta hipoacusia, cefaleia, vertigem, náuseas, 
vômitos, dor local, febre e secreção purulenta



NEURINOMA DO ACÚSTICO – SCHWANOMA
TUMORES DO ÂNGULO PONTOCEREBELAR

Neurinoma do acústico: neoplasia da porção vestibular do NC VIII

• Manifesta-se com hipoacusia e zumbido unilateral. Pode ocorrer nistagmo e vertigem
• Quando se expande, pode causar hipo/anestesia em hemiface, diminuição do 

reflexo corneano e paralisia facial ipsilateral (comprometimento dos pares V e VII)

Quando há acometimento do cerebelo (causando ataxia), denomina-
se tumor do ângulo pontocerebelar



VERTIGEM POR FÁRMACOS

Decorre de algumas drogas ototóxicas
• Aminoglicosídeos
• Anticonvulsivantes
• Furosemida
• Antidepressivos
• Anti-hipertensivos
• Quimioterápicos
• Metais pesados

Costumam ser reversíveis à retirada do fator causal



DOENÇA DE MENIÈRE

Etiologia desconhecida, com caráter familiar, acomete pessoas entre 30 – 60 anos de idade

Aumento do volume da endolinfa, normalmente unilateral

Episódios intensos e recorrentes de:
• Vertigem, seguido de hipoacusia e zumbido. Episódios duram de minutos a horas
• Podem ocorrer náuseas, vômitos, prostração, sensação de plenitude acústica
• Quando a doença entra em remissão, há melhora da acuidade auditiva
• Em longo prazo, há progressão para surdez



VERTIGENS FISIOLÓGICAS

Cinetose
•Relacionado à má acomodação visual durante aceleração por 

meios de transporte

Vertigem das alturas
•Instabilidade subjetiva de postura e locomoção
•Medo de quedas ou de alturas



ONDE DEVE SER REALIZADO O 
TRATAMENTO?
ATENÇÃO 
PRIMÁRIA

Vertigem por medicamentos

Vertigens fisiológicas

Vertigem posicional paroxística benigna

Falência vestibular súbita

ATENÇÃO 
SECUNDÁRIA 
(NEUROLOGIA 
OU ORL)

Vertigem de origem central

Vertigem com surdez neurossensorial

Cefaleia occipital súbita e vertigem

Situações complexas e refratárias



TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO

Repouso

Ampliação do campo visual (cinetose)

Fisioterapia
•Reabilitação vestibular: VPPB, cinetose, vertigens crônicas refratárias, déficit 

sensorial múltiplo em idosos

Manobra de Semont e Manobra de Epley: VPPB



MANOBRA 
DE SEMONT

Considerada 
agressiva

Alto risco de 
piora da 
vertigem



MANOBRA 
DE EPLEY

Pouca chance de 
causar vertigem

Boa eficácia
quando bem
aplicada

Cada posição deve 
ser mantida por 
pelo menos 30s





TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

•Metoclopramida, clorpromazina, dimenidrinato, ondansetronaNáuseas e vômitos

•Bloqueadores de canal de cálcio (flunarizina, cinarizina)
•Via de regra, não devem ser mantidos de forma crônica

Vertigem periférica e 
Doença de Menière

•Devem ser usados por pouco tempo, apenas em casos refratários e 
agudos

•Clonazepam, Diazepam, alprazolam

Medicamentos 
hipnóticos e sedativos



ERROS MAIS FREQUENTEMENTE 
COMETIDOS

Ignorar o valor do exame físico

Prescrever bloqueadores de canais de cálcio indiscriminadamente, principalmente para idosos

Deixar de prescrever reabilitação vestibular nas vertigens crônicas

Deixar de investigar doenças sistêmicas ou do sistema nervoso central

Deixar de orientar a importância das mudanças de estilo de vida
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