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RESUMO 

 

A síndrome vestibular geriátrica é uma afecção que em sua grande maioria acomete cães de idade avançada. Durante a 

evolução da doença pode-se observar amplos sinais clínicos como: incoordenação da marcha, head tilt, nistagmo bilateral 

e náuseas, podendo dificultar o diagnóstico do paciente. Ao decorrer do relato de caso foi possível observa as diversas 

alteração que a síndrome pode causar no animal, em especifico a síndrome vestibular periférica geriátrica, no qual o seu 

diagnóstico só foi possível através da exclusão de outras afecções que estão relacionadas ao sistema vestibular. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 O sistema vestibular não é responsável pelo início dos movimentos, tendo como principal 

função coordenar a posição da cabeça, movimento dos olhos e a postura dos tônus musculares 

extensores. Também exerce a função essencial de equilíbrio, sua orientação normal com relação a 

gravidade. (BARONI, 2010). 

 Esse sistema se divide em duas partes funcionais: periférica e central. A função periférica 

encontra-se no ouvido interno, na porção petrosa do osso temporal, sendo formada pelos receptores, 

gânglios e axônios da porção vestibular do VIII par de nervo craniano, o vestibulococlear. A porção 

central é caracterizada pelos núcleos vestibulares da medula oblonga e as projeções vestibulares para 

o cerebelo, medula espinhal e tronco cerebral rostral (ROSSMEISL, 2010) 

 A síndrome vestibular é definida na literatura de Delahunta e Glass (2009), como conjunto de 

sinais clínicos em conjunto a uma doença do sistema vestibular, sendo o principal sistema sensorial 

responsável pela manutenção do equilíbrio e pela orientação normal do corpo. 

 Assim, este estudo trata-se de um relato de caso sobre a síndrome vestibular em um cão 

atendido em uma clínica veterinária da cidade de Cascavel/PR.  

2. METODOLOGIA 
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Este relato de caso foi vivenciado durante o período de estágio obrigatório realizado no ano de 

2021 na área de clínica médica de animais de companhia na cidade de Cascavel-Paraná. A paciente 

chegou para atendimento, sendo um canino, fêmea da raça Schnauzer, 10 anos, castrada, com 9,2 kg. 

A tutora relatou que a paciente estava apresentando êmese, sialorreia e incoordenação motora há três 

dias e que suspeitava que o animal teria ingerido alguma planta, pois tinha acesso ao quintal.  

Então foi dado início ao atendimento da paciente, sendo realizado primeiramente a anamnese 

juntamente com o tutor. Foi seguido uma ordem, começando pelo sistema digestório em seguida o 

cardiorrespiratório, sistema gênito-urinário, nervoso-locomotor, pele e anexos e por último o manejo 

do tutor para com o animal. Posteriormente foi realizado o exame físico completo da paciente. 

 

3. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

No dia 10 de Fevereiro de 2021 chegou para atendimento um animal da espécie canina, fêmea 

da raça Schnauzer, 10 anos, castrada, com 9,2 kg. A tutora relatou que a paciente estava apresentando 

êmese, sialorreia e incoordenação motora há três dias e que suspeitava que o animal teria ingerido 

alguma planta, pois tinha acesso ao quintal.  

Os parâmetros vitais da paciente estavam todos normais para a espécie. No exame físico o 

animal apresentava ataxia, que é descrita como uma incoordenação da marcha, não tendo como causas 

fraqueza ou afecções musculoesqueléticas (MERIC, 2006), tremores, nistagmo bilateral, que 

conforme Muñana (2004) se trata de um termo utilizado para caracterizar oscilações rítmicas 

involuntárias dos globos oculares, e head tilt, que segundo Garosi (2007) é descrita pela rotação do 

plano mediano da cabeça sobre a primeira vértebra cervical, dessa maneira uma orelha é mantida em 

plano inferior em relação a outra. 

A paciente foi encaminhada para internação, sendo administrado maropitant (Cerenia®) 0,1 

mg/kg SC, para controle do vômito, corroborando com Claude (2014) que afirma que o uso de 

maropitant ajuda a prevenir vômitos de maneira rápida, já que se trata de um fármaco antagonista dos 

NK1-R, atuando na parte central e periférica, impedindo novos episódios de vômitos agudos que 

podem estar relacionados a várias condições clínicas. 

Como anti-inflamatório foi prescrito dipirona (Algivet®) 25 mg/kg SC, o qual segundo 

Crunfli (2015) além da ação anti-inflamatória também possui ação analgésica, tanto no sistema 

nervoso central quanto no sistema nervoso periférico e, fluido terapia para reposição, já que a paciente 
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estava apresentando quadros de êmese, sendo administrado ringer lactato 500 ml, com adicional de 

cloreto de potássio (KCL) 3 ml e glicose 50 ml.  Se tratando de fluido terapia de reposição, de acordo 

com Papich (2012) o ringer lactato, solução salina e glicose, conseguem penetrar em todos os 

compartimentos do corpo, pois se tratam de fluidos cristaloides. Sendo assim apresentam em sua 

composição eletrólitos similares aos fluídos extracelulares, devendo ser administrada de acordo coma 

necessidade do paciente  (FERREIRA; PACHALY, 2000; CONSTABLE, 2003; MATHEWS, 2006). 

Também foi adicionado antitóxico (Mercepton®) na fluidoterapia. 

Solicitou-se hemograma e bioquímico completo (ALT, fosfatase alcalina, creatinina, uréia, 

albumina, potássio e sódio), os quais não mostraram nenhuma alteração, com isso a médica 

veterinária descartou a suspeita de intoxicação, por não se ter alterações laboratoriais que 

justificassem a suspeita clínica. A conduta está de acordo com Oliveira et al (2002), que diz que o 

exame bioquímico é um dos meios mais importantes no momento da detecção de intoxicação e seu 

grau estabelecido. Segundo estudos, em casos de intoxicação pode-se encontrar alterações como 

hiperglicemia, altos níveis séricos de citrato, azotemia renal e hipocalcemia. O hemograma pode 

revelar alterações como leucopenia, anemia e trombocitopenia, já a urinálise pode ser usada para 

confirmação através da caracterização de bilirrubinúria, hemoglobinúria e hematúria (MELO; 

SILVA, 2005). 

Devido ao tempo de apresentação dos sinais clínicos também foi possível descartar a suspeita 

de intoxicação por plantas, se tendo assim a suspeita de síndrome vestibular, um distúrbio 

relativamente comum, porém, de grande importância clínica na medicina veterinária. A síndrome 

vestibular é dividida entre periférica (SVP) e central (SVC) (FERREIRA, 2009), sendo a SVP 

relativamente a mais comum em cães e gatos. Pode se tratar de um problema congênito em raças 

puras, infeccioso e inflamatório, por decorrência de neoplasias, traumatismo, toxidade de fármacos 

usados por longos períodos ou ser de origem idiopática que na geralmente acometem indivíduos 

geriátricos (TAYLOR, 2006). Essa enfermidade não afeta o sistema nervoso, os pacientes podem 

apresentar desorientação, mas, normalmente não se tem alterações do estado mental (ROSSMEIS, 

2010). A SVC é menos comum que a anterior, tendo como principais causas, as patologias 

inflamatórias, acidentes vasculares e neoplasias, nesse caso o animal apresenta sinais clínicos que 

retratam a participação do sistema nervoso central (FLEGEL, 2014). 

De acordo com o quadro clínico, sintomas que a paciente estava apresentando e exames 

laboratoriais, a médica veterinária fechou o diagnóstico de síndrome vestibular periférica, sendo 

necessário investigar a causa da mesma, corroborando com Bythe et al (2004) que relata que o 
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diagnóstico deve ser feito na forma de investigação e exclusão, baseando-se na história clínica do 

paciente, na idade e sinais clínicos apresentados. 

Realizou-se exame de otoscopia para avaliar a existência de infecções no ouvido médio, já 

que de acordo com Flegel (2014) as afecções internas representam 50% dos casos de SVP, que na 

maioria das vezes são secundárias a otites externas, mas os agentes infecciosos podem chegar até o 

ouvido médio (Staphylococcus, Streptococcus e Pseudomonas) por via hematógena ou faringe. A 

possibilidade de desenvolvimento de SVP por ototoxidade também foi desconsiderada devido ao 

exame de otoscopia não revelar nenhuma alteração.  

A médica veterinária levantou a possibilidade do uso de aminoglicosídeos de forma 

indiscriminada, pois segundo a literatura essa ação causa efeitos ototóxicos e nefrotóxicos, no qual 

podem afetar o sistema vestibular, de forma permanente ou irreversível (LORENZ et al, 2011), mas 

segundo a tutora a paciente não fazia uso de nenhum tipo de medicação. 

Após toda investigação clínica, se chegou ao diagnóstico definitivo de síndrome vestibular 

geriátrica ou idiopática, que segundo Flegel (2014), é uma das causas mais comuns de SVP, podendo 

ser unilateral ou bilateral e geralmente ocorre em cães com mais de 10 anos de idade. Essa afecção 

afeta particularmente, porém não exclusivamente, cães geriátricos, podendo também receber a 

dominação de vestibulopatia do cão idoso (LAHUNTA; GLASS, 2009; TAYLOR, 2006). Conforme 

a literatura de Lorenz et al (2011) não se teve nenhuma comprovação de predisposição de raça ou 

sexo para o aparecimento da síndrome. 

A afecção é descrita como aguda não progressiva, tendo como sinais clínicos, ataxia, head tilt 

e nistagmos rotatório ou horizontal, desorientação, dificultando ou impossibilitando o animal a ficar 

em pé (FLEGEL 2014), sinais clínicos compatíveis com os apresentados pelo paciente atendido. 

Apenas 30% dos casos de animais afetados apresentam quadro de náuseas e êmese, podendo ter 

anorexia transitória (HAAR, 2005). De acordo com Taylor (2006), não se observam alterações 

neurológicas ou anormalidades, as reações proprioceptivas permanecem normais. 

A etiologia da síndrome vestibular geriátrica ainda não é conhecida. Algumas teorias foram 

levantadas, como por exemplo a desordem episódica dos componentes da orelha interna, semelhante 

a doença de Meniere que acomete humanos, porém não há comprovação cientifica (DELAHUNTA; 

GLASS, 2009). 

O método de diagnóstico usado foi de exclusão de outras causas da síndrome, corroborando 

com Taylor (2006) que diz que o método mais apropriado de diagnóstico, deve ser a eliminação de 
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outras causas da afecção, e que na grande maioria dos casos pode ser mais apropriado esperar a 

regressão dos sinais clínicos antes de efetuar outros testes diagnósticos. 

O método terapêutico adotado foi medicamentoso, tratando os sinais clínicos de acordo com 

o que paciente estava apresentando, pois segundo literatura não se tem o conhecimento da etiologia 

da síndrome, portando não existe um tratamento próprio (DELAHUNTA; GLASS, 2009). 

Para o tratamento foi prescrito citrato de maropitant (Cerenia®) 24 mg, VO (via oral), SID, 

durante 4 dias, em concordância com Campbell (2010) que afirma que o uso de maropitant, pode 

ajudar na redução do quadro de êmese e náuseas, porém não é indicado o uso prologando do mesmo. 

Também foi prescrito silimarina 276 mg, como hepatoprotetor, VO, SID, durante 30 dias e complexo 

vitamínico (Citoneurin®), VO, um comprimido, SID, durante 60 dias, que segundo Barros e Júnior 

(2018), se trata de um complexo de vitaminas (B1, B6, B12) recomendado no tratamento de 

neurologias. Também foi solicitado que a paciente ficasse em um lugar fechado, separada dos demais 

animais, até ter uma melhora clínica, pois o confinamento em local protegido e se possível com 

acolchoamento, evita possíveis acidentes (MUÑANA, 2004). 

Segundo estudos, após o início do tratamento normalmente se tem uma redução da ataxia, 

seguida da interrupção nistagmo, podendo demorar de 2 a 3 semanas para conseguir andar 

normalmente. Já a inclinação da cabeça pode persistir por mais alguns meses (FITZMAURICE, 

2011). 

O prognóstico da paciente foi classificado como excelente, sendo recomendado o 

acompanhamento da mesma pelo médico veterinário frequentemente, pois segundo o relato de 

autores, pode-se ter recorrência dos sinais clínicos ocasionalmente, em um período de semanas ou 

meses (DELAHUNTA; GLASS, 2009). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível concluir que o conhecimento sobre a síndrome vestibular em cães é de suma 

importância, já que, como relatado neste trabalho, pode causar vários sintomas clínicos ao paciente e 

sua sintomatologia pode ser confundida com outras enfermidades, levando o clínico ao erro, em 

especifico a síndrome vestibular geriátrica, onde apenas é possível chegar ao seu diagnóstico com o 

descarte de outras doenças que tenham manifestações clínicas semelhantes 
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