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SISTEMA VESTIBULAR E MOTOR OCULAR 

 
ANATOMIA, FISIOLOGIA E PROPEDÊUTICA 

         Cristiana Borges Pereira 
 

Introdução 

 
 Estabilização da imagem na retina, ajuste postural, orientação gravitacional e 

percepção de movimento são as funções do sistema vestibular. Estas não são funções 
fáceis e em várias situações o sistema vestibular é auxiliado por outros sistemas – motor 
ocular, visual e proprioceptivo – formando assim uma complexa rede. Portanto, se torna 
imprescindível, tanto para compreensão de todo o sistema, assim como para seu exame 

detalhado, o bom conhecimento de cada uma de suas partes e de como ocorre essa 
interação. Visando facilitar essa compreensão, este texto aborda sucintamente a 
anatomia, fisiologia e exame dos sistemas vestibular e motor ocular. 

 
Anatomia e Fisiologia 

 
 I) Sistema vestibular 
 1. Labirinto 

O labirinto ósseo é uma cavidade localizada no osso temporal, onde se encontram 
cinco órgãos receptores delimitados por uma membrana, constituindo o labirinto 
membranoso. O espaço existente entre o labirinto ósseo e o membranoso é preenchido 
por perilinfa, líquido com composição semelhante ao do líquido cefalorraquidiano, 
enquanto as estruturas do labirinto membranoso contém  endolinfa, um líquido rico em K+ 
e pobre em Na+ e Ca++ .  

Os cinco órgãos receptores podem ser divididos em duas unidades anatômicas e 
funcionais: os canais semicirculares (CSCs) e os órgãos otolíticos – utrículo e sáculo, e 
seus receptores são as células ciliadas.  

 
1.1 Células ciliadas 

 As células ciliadas estão presentes nos CSCs e órgãos otolíticos e são a estrutura 

capaz de transformar o estímulo mecânico (aceleração) em sinal neural. São compostas 
por diversos cílios organizados em relação ao seu tamanho, em ordem crescente na 
direção de um único cinocílio. O potencial de membrana da célula ciliada depende da 
inclinação destes cílios, da seguinte maneira: inclinação dos cílios na direção do cinocílio 

leva a uma despolarização de membrana e na direção contrária à hiperpolarização. No 
CSC horizontal estas células ciliadas  estão organizadas de tal forma que todos os 
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cinocílios estão no sentido do utrículo, e nos CSCs anterior e posterior estão dispostas de 
maneira inversa, com os cinocílios no sentido oposto ao utrículo, o que em ambos os 
casos forma um eixo de despolarização. Na mácula dos órgãos otolíticos estas células 
estão arranjadas com seus cinocílios na direção de uma linha curva, que atravessa a 
mácula denominada estríola.  

 
 1.2 Canais semicirculares 
 São três estruturas com formato de uma letra “C” com diâmetro aproximado de 

8mm, dispostas ortogonalmente entre si, como se fossem três lados adjacentes de um 
cubo. O CSC horizontal está localizado aproximadamente a 30° do plano horizontal. Os 
CSCs anterior e posterior formam entre si e com o CSC horizontal um ângulo de 90°, e 
com o plano sagital um ângulo de 45°, de maneira que o CSC anterior de um lado se 

encontra no mesmo plano do CSC posterior do lado oposto (Figura 1). 

 
 
  

 
As duas extremidades de cada um dos CSCs terminam no utrículo. Enquanto uma 

delas é aberta promovendo uma comunicação entre CSC e utrículo, a outra apresenta 

uma dilatação denominada ampola, que contém uma estrutura, a cúpula, composta por 
uma substância gelatinosa, que fecha a comunicação com o utrículo. Na região ampular 
há também um espessamento epitelial denominado crista ampular, que contém as células 

ciliadas. Localizadas logo abaixo da cúpula, estas células mantém seus cílios embebidos 
na substância gelatinosa, de modo que são os movimentos de deflexão da cúpula que 
levam à inclinação dos cílios. 
 Os CSC respondem a aceleração angular, isto é, a movimentos de rotação da 

cabeça. O movimento da cabeça leva necessariamente ao movimento do CSC. A 

Figura 1: A. Vista no sentido ântero-posterior do labirinto esquerdo. B. Vista do 

sentido crânio -caudal com nariz à frente. CP: canal semicircular posterior, CA canal 

semicircular anterior, CH canal semicircular horizontal. 

A B 
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endolinfa contida no CSC, por outro lado, devido à inércia se desloca na direção oposta, e 
este deslocamento provoca a deflexão da cúpula com conseqüente inclinação dos cílios.   
 Foram mencionados anteriormente dois aspectos importantes: (1) no CSC 
horizontal os cinocílios estão posicionados com o eixo de polarização na direção do 
utrículo e nos CSCs anterior e posterior na direção oposta; (2) a inclinação dos cílios na 

direção do cinocílio leva à despolarização da membrana. Torna-se fácil compreender, 
portanto, que o deslocamento ampulípeto (na direção da ampola) da endolinfa no CSC 
horizontal é excitatório, enquanto nos CSCs anterior e posterior a excitação é dada pelo 

deslocamento ampulífugo (fugindo da ampola). 
 

1.3 Órgãos otolíticos – utrículo e sáculo 

Os órgãos otolíticos – o utrículo e o sáculo – são os dois outros órgãos receptores 

do labirinto, assim denominados devido às partículas de carbonato de cálcio, os otólitos, 
aderidos à sua mácula. Ambos são estruturas ovóides e contêm células ciliadas em uma 
estrutura elíptica denominada mácula. Os cílios destas células também estão embebidas 

por uma substância gelatinosa, a membrana otolítica, acima da qual estão os otólitos.  
Enquanto a mácula do utrículo está na posição horizontal tornando-o 

particularmente sensível a movimentos no plano horizontal e a inclinações da cabeça, a 

mácula do sáculo está em uma posição vertical, parassagital tornando-o sensível a 
aceleração vertical, sendo a gravidade o exemplo mais importante. 

Mudanças na posição da cabeça, e movimentos com aceleração linear levam a 
movimentos dos otólitos sobre a camada gelatinosa, com conseqüente inclinação dos 
cílios. Como estas células ciliadas estão dispostas com seu eixo de despolarização na 
direção de uma linha curva, a estríola, movimentos em qualquer direção são capazes de 
excitar pelo menos um grupo celular.  

Desta maneira os órgãos otolíticos informam sobre situações estáticas, dando a 
orientação gravitacional em mudanças na posição da cabeça, e sobre movimentos com 
aceleração linear como subir e descer em um elevador.  

 
1.4 Inervação do labirinto 

As células ciliadas dos órgãos otolíticos e dos CSCs são inervadas pelos 
prolongamentos distais de neurônios bipolares, cujos corpos celulares se encontram no 

gânglio vestibular ou gânglio de Scarpa. Os prolongamentos centrais destes neurônios se 
juntam com prolongamentos centrais do gânglio espiral da cóclea para formar o nervo 
vestíbulo-coclear, que atravessa o meato acústico interno, ao lado do nervo facial, e após 
curto trajeto no ângulo ponto-cerebelar entra na ponte para fazer sinapse nos núcleos 

vestibulares.  
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Os axônios distais dos neurônios vestibulares chegam ao gânglio de Scarpa 
através de dois ramos: (1) r. superior com axônios que carregam informações do CSC 
anterior e horizontal e utrículo e (2) r. inferior com impulsos do CSC posterior e sáculo.  

 
1.5 Irrigação do labirinto 

O labirinto é irrigado pela a. labiríntica ou a. auditiva interna, na maioria dos casos 
ramo da artéria cerebelar ântero-inferior (AICA) e em 15% dos casos ramo da a. basilar. A 
a. labiríntica se divide em: (1) a. coclear, para irrigação da cóclea, (2) a. vestibular 

anterior, para CSC anterior, horizontal e utrículo e (3) a. vestibular posterior, para CSC 
posterior, sáculo e parte da cóclea.  

 
2. Conexões centrais 
2.1 Reflexo vestíbulo-ocular 
Na função de estabilizar uma imagem na retina participam o reflexo vestíbulo-

ocular (VOR) assim como sistemas motores oculares que serão discutidos a seguir. O 

VOR desencadeia movimentos oculares na mesma velocidade e na direção oposta aos 
movimentos da cabeça, e por se tratar de um arco reflexo de 3 neurônios – gânglio 
vestibular, núcleo vestibular e núcleos motores oculares – apresenta características que 

tornam sua atuação possível com movimentos bastante rápidos, como por exemplo ao 
caminharmos. O VOR tem uma latência de 16 ms, atua em movimentos com uma 
freqüência de 0,5 a 5,0 Hz e com uma velocidade máxima que varia de 30 a 150°/s. 

As informações do labirinto são transmitidas pelos neurônios do nervo vestibular 
até o complexo nuclear vestibular – núcleo vestibular medial, lateral, superior e inferior – 
localizados na região dorso-lateral da transição bulbo-pontina, no assoalho do IV 
ventrículo. Do núcleo vestibular saem fibras que através do fascículo longitudinal medial, 
brachium conjuntivum e via tegmental ventral alcançam os núcleos dos nervos motores 
oculares: oculomotor, troclear e abducente.  

Cada CSC estimula um par de músculos motores oculares, que move os olhos 
aproximadamente no mesmo plano do canal, como esquematizado nas figuras. (Para 

simplificar serão discutidas apenas as vias excitatórias.)  
Do CSC horizontal caminham informações pelo ramo superior do n. vestibular, que 

chegam ao núcleo vestibular medial (NVM) onde fazem sinapse com o segundo neurônio 

que cruza a linha média até o núcleo do nervo abducente. Do núcleo do VI saem dois 
neurônios, um para o m. reto lateral do mesmo lado, enquanto o outro cruza na ponte, e 
pelo fascículo longitudinal medial (FLM), alcança o núcleo do nervo oculomotor 
contralateral, onde faz sinapse com o neurônio para o m. reto medial (Figura 2A). 
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O CSC posterior estimula o m. reto inferior contralateral e o m. oblíquo superior 
ipsilateral. O segundo neurônio também parte no NVM, cruza a linha média na altura da 
ponte e sobe pelo FLM até os núcleos do IV e III. Do núcleo do III partem fibras para o m. 

reto inferior, e vale lembrar que do núcleo do nervo troclear emergem fibras 
posteriormente que cruzam no véu medular anterior para inervar o m. oblíquo superior do 
lado oposto (Figura 2B).   

A via do CSC anterior é a mais complexa. Os neurônios do nervo vestibular que 

carregam informações do CSC anterior fazem sinapse no núcleo vestibular superior 
(NVS) e no NVM. Do NVM saem neurônios que cruzam na ponte para subir pelo FLM 
contralateral até o núcleo do III. Do NVS saem outros dois contingentes de fibras até o 

núcleo do III. Um deles também cruza na ponte para subir pela via tegmental ventral, 
enquanto o outro sobe pelo brachium conjuntivum. Do núcleo do III saem fibras para o m 
oblíquo inferior e para o m. reto superior, lembrando que estas últimas são cruzadas, isto 
é, inervam o m. reto superior contralateral (Figura 2C).  

Do ponto de vista prático e funcional é muito fácil imaginar um movimento que 
estimule preferencialmente os CSCs horizontais, o que acontece ao virar a cabeça de um 
lado para o outro como uma negação. Por outro lado, outros movimentos como abaixar ou 
levantar a cabeça (movimentos verticais), ou de inclinação lateral, ao se tentar encostar a 
orelha no ombro excitam mais de um dos canais verticais. Portanto, didaticamente e com 

Figura 2: A. Conexões a partir do canal semicircular horizontal. B. Conexões do canal 

semicircular posterior. C. Conexões do canal semicircular anterior. CP: canal semicircular 

posterior, CA canal semicircular anterior, CH canal semicircular horizontal, FLM: fascículo 

longitudinal medial, BC: brachium conjuntivum, VTV, via tegmental ventral, RM: m. reto medial, 

RL: m. reto lateral, RI: m reto inferior, RS: reto superior, OI: m. oblíquo inferior, OS: m oblíquo 

superior.  
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base em evidências anatômicas, funcionais e clínicas pode-se dividir o VOR em três 
planos de atuação: horizontal, vertical e rotatório.  

 
2.1.1 VOR horizontal (yaw) 
O mais simples e o primeiro a ser exemplificado é o plano horizontal, ou como é 

referido em literatura de língua inglesa (yaw). Neste caso a cabeça faz um movimento de 
rotação lateral, como uma negação, e os dois CSCs horizontais são estimulados, sendo 
um excitado e o outro inibido. O canal estimulado excitatoriamente é aquele do lado para 

o qual se move a cabeça. De acordo com a via explicada logo acima fica fácil entender o 
VOR horizontal: o movimento da cabeça para um lado provoca um movimento do olhar 
conjugado horizontal para o lado oposto (Figura 3). 

 
 

 
 
2.1.2 VOR vertical (pitch) 

Dois aspectos são particularmente importantes ao se discutir o VOR vertical: (1) 
para realização de movimentos verticais do olhar é necessária a ativação das vias 
bilaterais, e (2) as vias para movimentos do olhar para cima e para baixo são diferentes.  

Ao se realizar movimentos da cabeça para a frente ocorre um estímulo excitatório 

nos dois canais anteriores, e para trás, dos dois canais posteriores.  Cada um dos CSCs 
anteriores, através das conexões esquematizadas acima, provoca um movimento dos 
olhos de elevação e de ciclorrotação para o lado oposto. Como ocorre estímulo nos dois 

canais anteriores, os componentes rotatórios por serem opostos se anulam, resultando 
em um movimento vertical dos olhos para cima. É importante relembrar que essa via 
caminha pelo FLM, pelo brachium conjuntivum e pela via tegmental ventral, e que para 

Figura 3: VOR horizontal. CH canal 

semicircular horizontal, RM: m. reto medial, 

RL: m. reto lateral.  
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realização de movimentos do olhar para cima são necessárias ativações destas estruturas 
bilateralmente (Figura 4A).  

Os canais posteriores, por sua vez, levam a um movimento dos olhos para baixo e 
uma ciclorrotação para o lado oposto. Novamente os componentes rotatórios, opostos 
entre si, se anulam, resultando apenas no movimento vertical dos olhos para baixo. A 

conexão entre o NVM e o núcleo do III é feita pelo FLM, que também tem de ser 
estimulada bilateralmente (Figura 4B). 

 
 
 
 
 
2.1.3 VOR frontal ou de torção (roll)  

 O VOR no plano frontal, ou que leva a movimentos de ciclorrotação ocular é o 
mais difícil de ser compreendido e examinado, uma vez que a ciclorrotação é verificada 
através de fotos do fundo de olho.  

 A inclinação da cabeça no plano frontal, ao se tentar encostar a orelha no ombro, 
leva ao estímulo excitatório dos canais anterior e posterior do mesmo lado. De acordo 
com as vias já abordadas anteriormente o resultado final deste estímulo é o seguinte 

(Figura 5):  
(1) no olho ipsilateral aos canais estimulados: há contração do m. reto superior, 

levando à elevação do olho, e do m. oblíquo superior, levando à inciclodução e 
abaixamento. Como o m. reto superior é mais potente para elevar o olho do 

Figura 4: VOR vertical para cima (A) e para baixo (B). As vias são excitadas bilateralmente, mas 

para facilitar estão desenhadas as vias unilaterais. CP: canal semicircular posterior, CA canal 

semicircular anterior, FLM: fascículo longitudinal medial, BC: brachium conjuntivum, VTV, via 

tegmental ventral, RI: m reto inferior, RS: reto superior, OI: m. oblíquo inferior, OS: m oblíquo 

superior.  
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que o m. oblíquo superior é para abaixar, ocorre uma discreta elevação e uma 
inciclodução.  

(2) no olho contralateral aos canais estimulados: há contração do m. reto inferior, 
abaixando o olho e do m. oblíquo superior elevando e fazendo uma 
exciclodução. Outra vez há ações contrárias de abaixar e elevar, com 

intensidades diferentes, levando a um discreto abaixamento e uma 
exciclodução.  

Considerando-se então o movimento nos dois olhos o que se tem como 

decorrência de uma inclinação da cabeça no plano frontal é uma ciclorrotação ocular 
contraversiva, os dois olhos apresentam uma torção no sentido oposto ao do labirinto 
estimulado, e um discreto desvio vertical, com elevação do olho ipsilateral e abaixamento 
do contralateral.  

 

 
 
 

 
2.1.4 Utrículo e VOR 

Acredita-se em uma diferença funcional entre os órgãos otolíticos: enquanto o 
utrículo está principalmente relacionado a motricidade ocular o sáculo tem maior 
importância no controle de ajuste postural.  

De cada um dos utrículos partem informações capazes de estimular os seis 
músculos oculares. Provavelmente a mácula é dividida funcionalmente em diferentes 

Figura 5: VOR frontal. CP: canal semicircular posterior, CA canal 

semicircular anterior, RI: m reto inferior, RS: reto superior, OI: m. 

oblíquo inferior, OS: m oblíquo superior, NIC: núcleo intersticial de 

Cajal.   
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regiões, e cada uma delas é capaz de gerar estímulos para um músculo ocular específico. 
A cada movimento ou nova posição da cabeça uma das porções da mácula utricular é 
excitada levando então a um movimento dos olhos na direção oposta.  

As informações provenientes do utrículo convergem com aquelas dos CSCs no 
núcleo vestibular para seguirem através das mesmas vias até os núcleos motores 

oculares. A diferença fundamental entre as duas vias, é o tipo de estímulo para cada uma 
delas: enquanto os CSCs respondem a acelerações angulares, ou seja movimentos de 
rotação, o utrículo responde a acelerações lineares, como subir de descer em um 

elevador, e principalmente a mudanças na orientação estática, gravitacional, isto é, na 
posição da cabeça. Devido a esta última característica, estas vias otolíticas também são 
freqüentemente denominadas vias gravitacionais.  

 
2.2 Controle postural 

 Os reflexos vestíbulo-espinhais têm a função de estabilizar a cabeça no espaço e 
em relação ao tronco, assim como manter a postura ereta. Estímulos labirínticos levam a 

diferentes padrões de ativação na musculatura cervical e dos membros, com o objetivo de 
prevenir quedas.  
 Reflexos fásicos de curta latência são mediados pelos CSCs através do trato 

vestíbulo-espinhal medial (vestibulo-cólico). Estes têm a função de ativar músculos 
cervicais específicos, com conseqüente estabilização da cabeça no espaço, a partir de 
estímulos dos CSCs. Reflexos otolíticos tônicos por sua vez, respondem a variações de 
aceleração linear, principalmente através do trato vestíbulo-espinhal lateral, o que produz 
uma excitação dos neurônios para musculatura extensora ipsilateral com inibição 
recíproca dos flexores. O trato retículo-espinhal tem sua origem na formação reticular 
bulbar, sendo que a maioria dos neurônios retículo-espinhais pontobulbares recebem 
aferências dos órgãos otolíticos e CSCs e se projetam principalmente para neurônios 
medulares lombares e em menor número para neurônios cervicais. Resumindo as três 
principais vias dos núcleos vestibulares para medula são as seguintes: 

• trato vestíbulo-espinhal medial do núcleo vestibular medial para a medula 

cérvico-torácica; 
• trato vestíbulo-espinhal lateral do núcleo vestibular lateral de Deiter para a 

medula lombossacral; 

• trato reticuloespinhal dos neurônios pontobulbares para a medula lombar. 
  
 2.3 Orientação estática e percepção do movimento 

 Dos núcleos vestibulares também partem aferências para o tálamo e córtex, que 

geram informações a respeito da orientação espacial e percepção de movimento.  
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Ao contrário de áreas corticais relacionadas a visão, audição, olfato e 
sensibilidade, não se acredita que exista uma região cortical vestibular primária. Para 
percepção da cor de um objeto, por exemplo, a visão é a única aferência necessária, mas 
para percepção estática e de movimento participam além do sistema vestibular os 
sistemas visual e proprioceptivo, o que torna essa função a princípio multissensorial.  

Através de estudos em macacos e em humanos, porém, foi possível determinar as 
seguintes áreas corticais que contêm grande número de neurônios que respondem a 
estimulação galvânica e calórica: porção anterior do sulco intraparietal, uma pequena área 

no sulco central, córtex parietal inferior, e córtex vestibular parieto-insular, localizado 
profundamente a região posterior da ínsula.  

 

II) Sistema motor ocular 

Os nervos motores oculares – oculomotor, troclear e abducente – e os seis 
músculos oculares extrínsecos são os responsáveis por qualquer tipo de movimentação 
ocular. Os neurônios do III, IV e VI nervos participam igualmente de todos esses 

movimentos, lentos ou rápidos, com diferentes latências, mas não são capazes, por si só, 
sem informações supranucleares, de gerar estes movimentos. Para tanto existem 
diferentes sistemas com a função de deflagrar e organizar tipos diferentes de movimentos 

oculares, que têm como objetivo manter a imagem estável. Esta estabilização é atingida 
(1) mantendo a imagem na fóvea, uma área retiniana central, responsável pela visão mais 
nítida, e (2) impedindo que haja um deslocamento da imagem em toda a retina.  

Para que isto seja possível existem seis sistemas motores oculares capazes de 
gerar desde movimentos extremamente rápidos a outros mais lentos e precisos. Dois 
sistemas – vestibular e optocinético -- têm o objetivo de manter a imagem estável na 
retina, enquanto os outros – sacadas, seguimento, vergência e fixação – visam manter a 
imagem na fóvea, da seguinte maneira:  

• sistema vestibular, discutido acima, estabiliza a imagem durante movimentos da 
cabeça, com uma curta latência; 

• sistema optocinético depende de estímulos visuais e mantém a imagem estável 

durante movimentos contínuos; 
• sacadas trazem imagens para a fóvea; 
• seguimento mantém fixos na fóvea estímulos visuais que se deslocam; 

• vergência move os olhos em direções opostas para evitar discrepância de 
imagens em ambas as fóveas;  

• fixação mantém os olhos na nova posição atingida após qualquer um dos 
movimentos citados. 
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1. Optocinético  

O nistagmo optocinético (OKN) é a resposta oculomotora a movimentos de todo o 
campo visual, e é composto de duas fases: a fase lenta corresponde a estimulação 
optocinética propriamente dita, e a fase rápida a uma sacada (vide a seguir).  

Do ponto de vista anatômico e fisiológico o OKN tem dois componentes: um direto 

e outro indireto. O componente direto é ativado logo após o início e depende do estímulo 
visual, e utiliza as mesmas estruturas do sistema de seguimento.  

O componente indireto por sua vez tem um período de latência maior, mas faz 

com que o OKN se mantenha mesmo que durante o estímulo a luz seja apagada. Para 
tanto são necessárias estrutura diferentes daquelas implicadas no componente direto. 
Estímulos visuais da retina chegam ao núcleo do trato óptico, de onde partem projeções 
para o núcleo prepósito do hipoglosso e núcleos vestibulares, que por sua vez se conecta 

aos núcleos dos nervos motores oculares. O nódulo e a úvula cerebelares modulam esta 
via através de aferências inibitórias para os núcleos vestibulares e núcleo prepósito do 
hipoglosso.  

Do ponto de vista semiológico apenas o componente direto tem importância e 
pode ser examinado com um tambor ou com uma fita (ver a seguir). 

 
2. Sacada 
Sacadas são movimentos oculares bastante rápidos, que têm o objet ivo de trazer 

para a fóvea novos estímulos visuais, como por exemplo ao se explorar um novo 
ambiente, ao se olhar uma fotografia ou ao ler este texto. Pode-se voluntariamente 
controlar sua direção e amplitude, mas não sua velocidade. A latência até o início de uma 
sacada varia de 180 a 220ms, e pode ser atingida uma velocidade de 100 a 600°/s.  
Diferentes áreas corticais, o núcleo caudado, a substância negra, colículo superior, o 
cerebelo e estruturas mesencefálicas e pontinas estão organizadas hierarquicamente na 
geração de sacadas.  

Para que tamanha velocidade seja atingida é necessário que haja uma boa 
sincronização no início e fim do movimento e que vários neurônios motores oculares 

disparem ao mesmo tempo. Nesta função neurônios burst na ponte e no mesencéfalo são 
fundamentais. Para organização de sacadas horizontais os neurônios burst se localizam 
na formação reticular paramediana pontina (PPRF) e para sacadas verticais e de torção, 

no núcleo rostral intersticial do fascículo longitudinal medial (riFLM), no mesencéfalo. 
Estes neurônios são constantemente inibidos por neurônios pausa, situados no núcleo 
dorsal da rafe, na região mediana, logo atrás e abaixo do núcleo abducente. 
Imediatamente antes e durante as sacadas os neurônios pausa interrompem seus 

disparos sobre os neurônios burst, com conseqüente interrupção da inibição. Os 
neurônios burst podem, então, disparar de uma maneira sincronizada, excitando os 
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neurônios motores oculares específicos para geração de uma sacada na direção 
desejada. Uma vez atingida a nova posição, os neurônios pausa voltam a disparar, 
inibindo novamente os neurônios burst (Figura 6). Neste ponto é necessária a ativação de 
outros neurônios capazes de manter os olhos na nova posição atingida, caso contrário os 
olhos voltam para a posição primária. Isto será detalhado mais abaixo (ver sistema de 

fixação). 

 

 
 
 
 
A PPRF e o riFLM recebem aferências do colículo superior e corticais. O colículo 

superior é um importante estrutura no sistema de sacadas, sendo estimulado 
excitatoriamente de maneira direta e indireta pelo córtex. Do córtex partem fibras 
excitatórias diretas para o colículo superior e outro contingente, também excitatório para o 
núcleo caudado, que inibe a substância negra. Esta por sua vez, exerce uma inibição 
sobre o colículo superior, sendo o resultado final uma excitação indireta do córtex sobre o 
colículo superior (Figura 7).  

 

Figura 6: Os neurônios pausa mantêm uma inibição constante sobre os 

neurônios burst. Durante a sacada esta inibição é interrompida, possibilitando 

aos neurônios burst um disparo sincronizado, conseqüente ativação dos 

neurônios motores e a realização  do movimento ocular. 

Figura 7: Áreas corticais (A) e esquema das conexões entre as estruturas envolvidas na 

geração de sacadas. 
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O cerebelo ainda exerce sobre o sistema de sacadas uma influência muito 

importante no que diz respeito à métrica. Através de vias que partem do vermis, do núcleo 
fastigial e do flóculo para estruturas pontinas, há controle da amplitude, sem interferência 
na latência ou velocidade das sacadas.  

Lesões da PPRF levam à abolição de sacadas para o mesmo lado, com 
manutenção do VOR e de movimentos de seguimento. Lesões unilaterais do riFLM 
cursam com ausência de sacadas rotatórias ipsiversivas, e as bilaterais podem levar a 

abolição das sacadas para cima ou para baixo. Ocorre, nas lesões corticais e do colículo 
superior, uma dificuldade ou incapacidade para iniciar as sacadas, sem mudança na sua 
velocidade ou amplitude. Por outro lado, pode-se encontrar uma dismetria nas lesões de 
cerebelo.  

 
3. Seguimento 

Os movimentos oculares de seguimento têm a função de manter estáveis na fóvea 

as imagens de objetos que se deslocam com uma velocidade de 50 a 100°/s. Ao contrário 
dos movimentos de sacada que podem ocorrer com estímulos auditivos, visuais, ou de 
maneira reflexa, para que o seguimento ocorra de forma harmônica é imprescindível que 

haja um estímulo visual.  
Existem várias estruturas envolvidas, desde o córtex até os neurônios dos nervos 

motores oculares. Estímulos visuais alcançam o córtex visual primário de onde partem 
conexões para o córtex temporal medial, temporal superior medial e parietal posterior, 
envolvidos no controle da velocidade do movimento, e para a área ocular frontal, 
responsável pelo seu início. Projeções destas áreas corticais alcançam o vermis, flóculo e 
paraflóculo cerebelares, após sinapses nos núcleos pontinos dorsolaterais. O cerebelo, 
por sua vez, se conecta com os núcleos vestibulares, principalmente o superior e medial, 
que então finalizando a via, tem aferências para os núcleos motores oculares (Figura 8). 

 

Figura 8: Áreas corticais (A) e esquema das conexões entre as estruturas 

envolvidas na geração do movimento de seguimento. 
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Alteração no seguimento é um sinal freqüente, mas de pouco valor localizatório, 
dada a extensão da via e a quantidade de estruturas envolvidas. Lesões corticais 
temporais podem alterar a velocidade do seguimento, enquanto as parietais podem levar 
a uma dificuldade no início do movimento. Lesões dos núcleos pontinos cursam com 
déficit de seguimento para o lado da lesão, enquanto lesões de cerebelo podem levar a 

ausência total ou comprometimento parcial a depender de sus extensão.  
 

4. Fixação 

Após cada um dos movimentos oculares discutidos acima – reflexo vestíbulo-
ocular, seguimento, sacada — é necessário que os olhos sejam mantidos na nova 
posição atingida. Acreditava-se que esta capacidade de manter os olhos fixos não 
dependia de um sistema específico, mas era possível apenas com a ausência de 

qualquer movimento. Atualmente sabe-se que estruturas bulbopontinas e mesencefálicas 
estão relacionadas com a função de transformar informações a respeito da velocidade do 
movimento, codificadas pelos sistemas de sacada, seguimento e pelo VOR, em 

informações sobre a posição ocular.  
Neurônios no núcleo vestibular medial e no núcleo prepósito do hipoglosso são 

responsáveis pela fixação após movimentos horizontais, enquanto o núcleo intersticial de 

Cajal está envolvido na estabilização  dos olhos após movimentos rotatórios e verticais. O 
cerebelo, através de conexões com os núcleos vestibulares participa de todo o processo, 
tanto para movimentos horizontais como verticais. 

Lesões destas estruturas cursam com nistagmo evocado pelo olhar. Devido a uma 
incapacidade de se manter os olhos distantes da posição primária, ao se olhar para os 
lados, para cima ou para baixo surge um nistagmo que bate na direção do olhar (ver 
adiante em semiologia).  
 

5. Vergência 

Ao contrário dos outros sistemas discutidos, os movimentos de vergência 
(convergência e divergência) são desconjugados, pois os olhos se movem em direções 

opostas. O objetivo destes movimentos é manter a visão de profundidade e o estímulo 
para sua realização é uma disparidade da imagem na retina dos dois olhos. A formação 
reticular mesencefálica é a principal estrutura pré-motora envolvida e o mecanismo 

necessário para geração do movimento é semelhante ao de sacadas. O córtex visual 
assim como a área ocular frontal parecem ter uma participação nos movimentos de 
vergência, mas pouco se sabe ainda obre seu exato mecanismo.  
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Anamnese 

 
Vertigem e tontura são sintomas que podem estar envolvidos no comprometimento 

de múltiplos sistemas e em diferentes síndromes. Algumas confusões podem ser feitas 
com esses termos, que do ponto de vista semântico têm a seguinte definição: "vertigem: 

estado mórbido em que a pessoa tem a impressão de que tudo lhe gira em torno; 
tonteira”, e “tontura: estado de tonto, zonzo ".  

Uma boa diferenciação entre as duas, no entanto, ultrapassa um aspecto 

semântico, pois diferentes sensações correspondem ao acometimento de estruturas 
distintas. Para não haver confusão em relação ao que se pretende dizer serão sempre 
utilizados neste texto, apesar de uma aparente redundância, os termos vertigem rotatória 
e vertigem oscilatória.  

Na anamnese de um paciente com queixas de vertigem alguns aspectos são 
importantes, como por exemplo o tipo de vertigem, sua duração, sintomas associados e 
desencadeantes. 

O tipo de vertigem é o pivô no início de um raciocínio clínico (Quadro 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
A diferenciação entre rotação e oscilação é melhor feita solicitando-se ao paciente 

que estabeleça uma comparação: a sensação é de estar no meio de um redemoinho, de 
um furacão, de um carrossel, ou se parece mais com a sensação de estar em um barco, 
ou pisando em falso? 

A vertigem rotatória surge nas lesões vestibulares unilaterais, sejam elas centrais 
ou periféricas. Nas lesões unilaterais ocorre um desbalanço do tônus vestibular, com uma 
assimetria entre direita e esquerda, o que é responsável pela sensação de vertigem, 
assim como nistagmo e tendência a queda. Tentar definir a direção da vertigem não faz 
muito sentido e pode ser muito difícil, pois o paciente pode estar se referindo à vertigem 

Quadro 1 

ANAMNESE - TIPO DE VERTIGEM

rotatória

• VPPB

• neurite vestibular

• D. Menière

• lesões centrais unilaterais

• enxaqueca basilar

oscilatória

com direção preferencial:
• nistagmo vertical

• vestibulopatia bilateral

multidirecional:

• vestibulocerebelo

• vertigem fóbica

• causas não vestibulares
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propriamente dita, à alteração visual (tem oscilopsia e vê o ambiente rodar) ou ao lado 
para o qual preferencialmente desequilibra.  

A sensação de estar oscilando em várias direções pode traduzir um 
comprometimento não vestibular como nas neuropatias periféricas e nas lesões 
cerebelares difusas. É freqüentemente encontrada nos casos de vertigem fóbica, que 

apesar de não se tratar de um distúrbio vestibular propriamente dito, é o segundo 
diagnóstico mais comum em ambulatórios especializados.  

Lesões vestibulares periféricas bilaterais ou lesões centrais que acometem 

estruturas dos dois lados podem levar a oscilação no sentido ântero-posterior. Neste caso 
como as estruturas estão comprometidas bilatreralmente não há um desbalanço direita-
esquerda, e o paciente não se queixa de vertigem rotatória. 
 Escurecimento visual e sensação de pré-síncope e síncope são também referidos 

como tontura, e ocupam um importante lugar no diagnóstico diferencial deste tipo de 
queixa, mas por fugirem do âmbito deste texto não serão discutidos.  

Uma vez definido o tipo de vertigem, o passo seguinte é caracterizar a duração da 

crise, e aí tem de se diferenciar entre ataques de curta duração e uma queixa constante. 
Os ataques podem durar de segundos a minutos nos casos de vertigem de 
posicionamento paroxística benigna (VPPB), paroxismia vestibular, fístula perilinfática; ou 

minutos a horas na doença de Meniére, enxaqueca basilar e episódios isquêmicos 
transitórios. Uma queixa mais prolongada de vertigem rotatória de até dias pode ser 
encontrada nas lesões periféricas, como na neurite vestibular, ou nas lesões centrais, 
como infartos unilaterais de tronco. Alguns pacientes podem relatar queixas mais 
duradouras, de semanas a meses, mas nestes casos é referida uma tontura oscilatória ou 
apenas um desequilíbrio (Quadro 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 2 

ANAMNESE - DURAÇÃO

ataques
segundos - minutos

horas

• VPPB

• paroxismia vestibular

• fístula perilinfática

• vertigem fóbica

• D. Menière

• AIT

• enxaqueca basilar

contínua
dias

semanas - meses

• neurite vestibular

• lesões de tronco e cerebelo

•  psicogênica

• lesões de tronco e cerebelo

• psicogênica
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 O terceiro aspecto fundamental na anamnese do paciente com queixa de vertigem 
é o reconhecimento dos fatores desencadeantes. A VPPB, por exemplo, é tipicamente 
desencadeada por movimentos rápidos da cabeça, enquanto outras formas de 
nistagmo/vertigem posicionais centrais ocorrem em determinadas posições, independente 
do movimento realizado, daí a denominação e diferenciação entre vertigem de 

posicionamento (dependente do movimento) e posicional (dependente da posição). 
Pacientes com vertigem fóbica têm muitas vezes um forte componente de agorafobia e 
relatam uma piora acentuada da tontura e do desequilíbrio em lugares fechados e com 

multidão, associados ou não a distúrbios autonômicos, como sudorese e taquicardia. 
Fístula perilinfática é um diagnóstico raro, mas deve ser lembrado, principalmente 
naqueles casos em que o ataque de vertigem ou desequilíbrio de curta duração é 
desencadeado por algum tipo de manobra de Valsalva (Quadro 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, deve-se identificar possíveis sintomas associados. Zumbido e hipoacusia 
indicam uma lesão periférica e se acompanhados de pressão no ouvido sugerem 
comprometimento de labirinto como na doença de Meniére. Sintomas de tronco encefálico 

auxiliam, mas não estão obrigatoriamente presentes no distúrbio vestibular central. 
Atenção deve ser dada à presença de cefaléia, mas devido à alta freqüência da queixa de 
dor de cabeça, deve-se ter cautela ao se fazer uma associação entre a cefaléia e 
vertigem. Náuseas e vômitos estão presentes em diferentes doenças vestibulares 
periféricas e centrais, mas também não são sintomas obrigatórios, e portanto não auxiliam 
no diagnóstico diferencial (Quadro 4).  
 

Quadro 3 

ANAMNESE - FATORES DESENCADEANTES

• movimentos rápidos da cabeça
virar a cabeça p/ os lados e p/ cima, levantar-se,
virar na cama

• posições específicas
decúbito dorsal ou lateral

• situações específicas
lugares com multidão

• manobras de Valsalva
tossir, espirrar
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Exame Neurológico 

 

O exame específico de um paciente com queixa de vertigem inclui a avaliação do 

equilíbrio estático e dinâmico, da coordenação, da motricidade ocular e a verificação de 

diferentes formas de nistagmo.  

 

1. Exame do equilíbrio estático: 

Pode-se sensibilizar o teste habitual do equilíbrio estático solicitando-se ao 

paciente que estique os braços para frente e se mantenha apoiado em apenas uma 

perna, ou que estenda a cabeça para trás. Enquanto o paciente estiver de pé com os 

olhos fechados e braços estendidos o examinador pode ainda distraí-lo escrevendo 

números nos seus braços. Durante o exame deve-se estar atento para oscilações 

excessivas nos sentidos direita-esquerda, ântero-posterior, diagonal ou muitidirecional. 

Lesões  unilaterais periféricas causam uma tendência a queda ipsiversiva, síndromes de 

nistagmo upbeat e downbeat levam a uma oscilação para frente e para trás, e pacientes 

com distúrbios psicogênicos diminuem as oscilações ao serem distraídos. 

 

2. Exame das 9 posições do olhar 

O exame dos olhos nestas 9 diferentes posições permite avaliar o alinhamento 

ocular, capacidade de fixação, presença de nistagmo, e amplitude do movimento. O 

Quadro 4 

ANAMNESE - SINTOMAS ASSOCIADOS

• sintomas auditivos

zumbido, hipoacusia, pressão no ouvido

• sintomas de tronco encefálico

disfagia, disartria, paresias, 

alteração de sensibilidade

• cefaléia

• náuseas e vômitos
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exame pode ser realizado com um objeto, ou preferencialmente com o auxílio de uma 

lanterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na posição primária deve-se observar se há movimentos oculares anormais como 

nistagmo, square-wave jerks, opsoclonus ou flutter ocular; e se há desalinhamento dos 

eixos oculares. Nistagmo horizonto-rotatório inibido pela fixação visual está presente nas 

lesões periféricas, enquanto nistagmo vertical (upbeat ou downbeat), puramente rotatório 

ou horizontal, pouco inibido ou aumentado com a fixação visual caracteriza 

comprometimento central. Nistagmo congênito é habiltualmente horizontal, tem 

amplitudes e freqüência variáveis e aumenta com a fixação. Square-wave jerks são 

pequenas sacadas de 0,5 a 5° que fazem os olhos se moverem a partir da posição 

primária, podendo ocorrer na paralisia supranuclear progressiva e doenças cerebelares. 

Opsoclonus se caracteriza por seqüências intermitentes de oscilações horizontais, 

verticais e rotatórias, enquanto o flutter ocular é caracterizado pelo mesmo tipo de 

oscilação no sentido horizontal, e ambos têm diferentes etiologias como tumores, 

encefalite, intoxicações.  

O uso de uma lanterna neste exame traz a vantagem de proporcionar o reflexo da 

luz nas pupilas. Facilita assim a detecção de desalinhamentos e permite ao examinador 

saber se o paciente tem uma fixação uni ou binocular no olhar lateral. Nistagmo evocado 

pelo olhar deve ser diferenciado do nistagmo da posição extrema. Na posição extrema o 

paciente mantém a fixação apenas com o olho abduzido e surge um nistagmo fisiológico.  

O nistagmo evocado pelo olhar (NEO) pode estar presente em uma ou em diferentes 

posições, tem caráter patológico e representa um déficit no sistema de fixação. NEO 
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horizontal pode ocorrer nas lesões de tronco acometendo o núcleo vestibular, núcleo 

prepósito do hipoglosso ou nas lesões cerebelares, enquanto NEO vertical ocorre nas 

lesões mesencefálicas envolvendo o núcleo intersticial de Cajal. NEO dissociado é 

encontrado nos casos de oftalmoparesia internuclear, onde o nistagmo é mais evidente no 

olho abduzido. Nistagmo rebote, indicativo de lesão cerebelar, é observado quando o 

paciente retorna o olhar da posição excêntrica para a primária e surge um nistagmo que 

bate na direção deste último movimento realizado. 

 

3. Pesquisa de nistagmo espontâneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nistagmo espontâneo traduz um desbalanço do tônus vestibular central ou 

periférico e neste último pode ser completamente suprimido pela fixação visual, daí a 

importância de se usar os óculos de Frenzel, que têm lentes que impedem esta fixação 

(+16 dioptrias). Outra maneira de se pesquisar o nistagmo espontâneo é com o uso de 

oftalmoscópio: enquanto se faz a fundoscopia em um dos olhos, cobre-se o outro. Uma 

vez que a retina está atrás do centro de rotação do olho os movimentos observados no 

exame de fundo de olho são opostos aos do nistagmo, ou seja, um nistagmo para 

esquerda é visto na fundoscopia com a fase rápida para direita. 

 

4. Pesquisa de nistagmo de provocação 

 

Enquanto o nistagmo espontâneo traduz um déficit estático de desbalanço 

vestibular, o nistagmo de provocação corresponde a um déficit dinâmico, e ocorre tanto 

nas lesões periféricas como centrais. Em primeiro lugar se verifica se há nistagmo 
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espontâneo, em seguida pede-se ao paciente que vire rapidamente a cabeça de um lado 

para outro de 10 a 20 vezes e por último se verifica novamente a presença de nistagmo 

com óculos de Frenzel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

5. Pesquisa dos movimentos de seguimento ocular 

 

É solicitado ao paciente que siga visualmente, sem mover a cabeça um objeto que 

se desloque lentamente com velocidade de 10-20°/s, no sentido horizontal e vertical. 

Deve-se estar atento a movimentos desarmônicos, como intrusões sacádicas, o que 

significa um déficit do sistema de seguimento. Do ponto de vista fisiológico o seguimento 

vertical é pior que o horizontal, e o vertical para baixo pior que para cima. Um déficit em 

todas as direções tem pouco valor localizatório, pois há várias estruturas envolvidas, e 

pode ser inclusive influenciado por nível de alerta, uso de medicações e idade. É 

observado também em intoxicações medicamentosas e doenças cerebelares 

degenerativas. Uma evidente assimetria, no entanto,  indica lesão central unilateral. 
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6. Exame do nistagmo optocinético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No exame do nistagmo optocinético (OKN) pode ser utilizado um tambor ou uma 

fita. O exame auxilia principalmente na avaliação de pacientes não colaborativos e 

sonolentos. Deve-se pesquisar assimetrias: entre direita-esquerda em lesões de 

hemisférios cerebelares, e OKN vertical menos evidente que horizontal sugere paralisia 

supranuclear progressiva, dissociação entre os dois olhos ocorre na oftalmoparesia 

internuclear e OKN horizontal invertido é encontrado em pacientes com nistagmo 

congênito. Este teste ainda é bastante útil na exclusão de cegueira em pacientes com 

distúrbio psicogênico. 

 

7. Exame das sacadas 
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Solicita-se ao paciente que olhe de um objeto para outro no sentido horizontal e 

vertical, mantendo a cabeça imóvel. A velocidade, a acurrácia e a latência para o início do 

movimento devem ser observados. Sacadas lentificadas no sentido horizontal são 

encontradas em lesões da formação reticular paramediana pontina, e vertical em lesões 

do núcleo rostral interticial do fascículo longitudinal medial. Sacadas lentificadas e 

hipométricas em todas as direções freqüentemente não são causadas por uma lesão 

estrutural, mas por diferentes medicações e substâncias tóxicas, e podem ser 

encontradas em doenças degenerativas. Lesões cerebelares, em especial do núcleo 

fastigial e vias cerebelares, levam a sacadas hipermétricas, que são seguidas por 

sacadas corretivas de menor amplitude. Na síndrome de Wallenberg, por exemplo, há 

sacadas hipermétricas para o lado da lesão, por comprometimento do pedúnculo cerbelar 

inferior, enquanto na lesão do pedúnculo cerebelar superior as sacadas são hipermétricas 

para o lado oposto. Diferença entre os dois olhos na velocidade da sacada é observada 

na OIN. Aumento na latência para o início do movimento, sem alteração na sua métrica 

ou amplitude é encontrado nas lesões corticais.  

 

8. Exame da fixação-supressão do VOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O VOR pode ser suprimido pela fixação visual, o que pode ser testado. É solicitado 

ao paciente que estenda os braços para frente unindo as mão e levantando o polegar. Em 

seguida deve virar o tronco e a cabeça, em bloco de um lado para outro, fixando o olhar 

 Normal

Anormal
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no polegar. No indivíduo normal surge um movimento harmônico dos olhos semelhante ao 

de seguimento, enquanto nos pacientes com lesões de flóculo e paraflóculo ou de vias 

cerebelares o movimento é desarmônico com sacadas de correção (catch-up saccades). 

As mesmas vias e estruturas estão envolvidas no sistema de seguimento e na fixação 

supressão do VOR, portanto alterações de um sistema são acompanhadas de alterações 

do outro.  

 

9. Exame do reflexo vestíbulo-ocular (sinal de Halmagyi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halmagyi e Curthoys descreveram em 1988 um teste para o reflexo vestíbulo-

ocular para ser realizado à beira do leito. A manobra se assemelha a dos olhos de 

boneca, mas é realizada no paciente consciente. Pede-se ao paciente que mantenha os 

olhos fixos no nariz do examinador e rapidamente vira-se a cabeça do paciente primeiro 

para um lado depois para outro. No indivíduo normal, este movimento rápido da cabeça 

gera um movimento ocular na mesma velocidade e direção oposta. Em um paciente com 

lesão vestibular periférica, ao se virar a cabeça para o lado da lesão, o movimento ocular 

desencadeado pelo VOR é lento e de pequena amplitude, sendo necessária uma sacada 

de correção para completar o movimento, ou seja, o VOR é patológico do lado para o qual 

se vira a cabeça e se obtém resposta alterada. 

 

 

Normal

Lesão à
direita

       Rotação da cabeça

        Mov. ocular

       Rotação da cabeça

        Mov. ocular

D

E

D

E

(1)        (2)

(1)        

(3)

(3)
(2)
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10. Manobra Dix-Hallpike e manobra de posicionamento lateral 

 

 

A manobra de posicionamento lateral (figuras A1 e A2) e a de Dix Hallpike (figuras 

B1 e B2) podem ser utilizadas na pesquisa de VPPB. Na manobra de posicionamento 

lateral o paciente sentado tem a cabeça rodada 45° para o lado oposto àquele que e 

deseja examinar. Em seguida é deitado para o lado examinado. Ao final da manobra o 

paciente está em decúbito lateral com a cabeça rodada, olhando na direção do 

examinador (Figura A2). Na manobra de Dix-Hallpike o paciente sentado tem a cabeça 

rodada 45° para o lado que se deseja examinar e em seguida é deitado para trás. Ao final 

da manobra a cabeça fica levemente pendurada e rodada para o lado examinado (Figura 

B2).  

 Ambas as manobras devem ser realizadas rapidamente, uma vez que movimentos 

lentos não desencadeiam o ataque de VPPB, e se possível deve-se usar óculos de 

Frenzel. O objetivo de cada uma delas é realizar um movimento com a cabeça no plano 

do CSC posterior, aumentando assim a eficácia da manobra em deslocar o cálculo e 

provocar o nistagmo e vertigem típicos. Independente da manobra utilizada, quando 

positiva, o que se observa é um nistagmo com componente vertical para cima e outro 

componente rotatório batendo no sentido do “ouvido de baixo”. Na VPPB do canal 

posterior direito o componente rotatório é então no sentido anti-horário (visto pelo 
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examinador), e no posterior esquerdo é horário. Outras características típicas do nistagmo 

na VPPB são: (1) a latência de pouco segundos até seu aparecimento; (2) duração curta, 

de até 40 segundos; (3) inversão da direção quando o paciente é colocado novamente 

sentado; (4) diminuição na intensidade e eventual desaparecimento com manobras 

repetidas, isto é, fatigabilidade. 
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