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Sinopse
As crises vertiginosas podem ser de origem periférica ou
central. Vertigem como sintoma primário de infarto cerebelar
tem sido pouco relatado na literatura médica. Com o advento
de métodos modernos de neuroimagem, como a tomografia
computadorizada e a ressonância magnética, o infarto cerebelar tem sido diagnosticado mais precocemente e tratado
adequadamente. Os autores apresentam dois casos de infarto
cerebelar cujo sintoma principal foi vertigem, discutindo especialmente sua propedêutica diagnóstica.

Palavras-chave
Infarto cerebelar, vertigem, diagnóstico por imagem.

Introdução
Vertigem é a ilusão de que o corpo do paciente ou o ambiente está girando ou caindo17. As crises vertiginosas são
classificadas em periférica, quando de origem no labirinto e
no VIII nervo craniano, e central, quando acomete o núcleo
do VIII nervo e suas vias de inter-relações no sistema
nervoso central (SNC), sendo a periférica mais comum e
com melhor prognóstico1,3,5,6,7,8,12, 13,15,17,19. Várias causas são
capazes de interferir no SNC ou na circulação posterior
causando vertigem, zumbido e instabilidade postural 1,7,8,12,14,15 (Tabela 1).

Abstract
Dizziness due to cerebellar infarction. Report of two cases
Two cases of cerebelar ischemia clinically manifest for
acute vertigo are presented. Dizziness, a frequent complaint,
can be due to central or peripheral causes, but as a primary
symptom of a cerebellar infarction has been undernoticed in
the medical literature. With the advent of modern techniques
of neuroimaging as CT scanning and MRI, the diagnosis of
cerebellar infarction has been done earlier as well as the
treatment more adequate.
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TABELA 1
Causas Centrais de Vertigem
CAUSA
Infecção
Doença vascular cerebral
Enxaqueca
Tumor intracraniano
Malformação craniovertebral
Epilepsia
Esclerose múltipla
Síndromes atáxicas familiares
Drogas

O diagnóstico de infarto cerebelar como causa de
vertigem nem sempre é fácil, sendo necessárias, muitas
vezes, a avaliação multidisciplinar e a utilização de
neuroimagens1,3,6,7,8,12.
Os autores apresentam dois casos de vertigem como
sintoma principal em pacientes com infarto cerebelar, sendo
discutidas as características anatômicas da circulação da
fossa posterior e a importância diagnóstica dos métodos
eletrofisiológicos e dos de imagem.
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Relato dos casos
CASO 1:
J.M.N., 58 anos de idade, masculino, deu entrada no
setor de emergência do Hospital João Alves Filho (Aracaju,
Sergipe) com queixas de crises vertiginosas, vômitos e
dificuldade para ficar em pé há quatro dias, tendo sido
medicado em um posto de saúde com medicação antiemética e anti-hipertensiva . Não tendo apresentado melhora,
procurou a emergência do hospital para avaliação especializada. Exame físico: levemente desidratado. PA: 160 x
100 mmHg. Eupnéico. Exame neurológico: marcha instável,
reflexos profundos hipoativos. Nistagmo horizontal. Fundoscopia: normal. Tomografia computadorizada craniana:
lesão hipodensa na porção inferior do hemisfério cerebelar
direito. Ressonância magnética: hipersinal em T2 na porção
póstero-inferior do hemisfério cerebelar direito, sem desvio
do quarto ventrículo (Figura 3). Foi mantida a medicação
anti-hipertensiva e antiemética, e medicado com dicloridrato de flunarizina. Após 48 horas, apresentou melhora do
quadro vertiginoso e dos vômitos, tendo recebido alta após
o sexto dia de internação. Retornou ao ambulatório trinta
dias depois com melhora acentuada do quadro vertiginoso
e melhora discreta do nistagmo. A TC de controle mostrou
discreta área hipodensa na porção inferior do hemisfério
cerebelar direito.
CASO 2:
L.M.T., 46 anos de idade, masculino, deu entrada na
emergência do Hospital João Alves Filho com queixa de
que os objetos estavam girando em torno de si, com náuseas

associadas. Exame físico: bom estado geral. Eupnéico. PA:
130 x 90 mmHg. ECG: normal. Exame neurológico: normal.
Tomografia computadorizada craniana: lesão hipodensa na
porção inferior do hemisfério cerebelar esquerdo, sem efeito
expansivo, compatível com isquemia cerebelar (Figura 4).
Submetido a tratamento sintomático, teve melhora do quadro
vertiginoso em 72 horas, recebendo alta hospitalar. Após
trinta dias, foi examinado no ambulatório de neurologia,
sem queixas.

Discussão
O infarto cerebelar é uma afecção pouco diagnosticada
nos serviços de otorrinolaringologia1, podendo comprometer
qualquer região do cerebelo, sendo mais freqüente na porção
póstero-inferior de um dos hemisférios cerebelares18. Acomete mais comumente pessoas idosas e do sexo masculino5,20, e alguns fatores predisponentes podem estar associados, como hipertensão arterial, vasculopatia (arteriosclerose, aneurismas), diabetes mellitus, tabagismo, doença
cardíaca valvular, discrasia sangüínea, fibrilação atrial,
hipercolesterolemia, obesidade e abuso de álcool1,5,20.
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FIGURA 1
Esquema anatômico das artérias cerebelares e suas origens em
perfil. ACP – Artéria cerebral posterior; ACS – Artéria cerebelar
superior; AB – Artéria basilar; AICA – Artéria cerebelar ânteroinferior; AV – Artéria vertebral; AEA – Artéria espinal anterior;
PICA – Artéria cerebelar póstero-inferior.
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FIGURA 2
Esquema anatômico da circulação vertebrobasilar dividida nas
distribuições proximal, medial e distal. ACP – Artéria cerebral
posterior; AEA – Artéria espinal anterior; PICA – Artéria
cerebelar póstero-inferior; AICA – Artéria cerebelar ânteroinferior; ACS – Artéria cerebelar superior.
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FIGURA 3
RM (corte axial) em T2 apresentando lesão com hipersinal na
porção póstero-inferior do hemisfério cerebelar direito.

FIGURA 4
TC demonstrando lesão hipodensa na porção
inferior do hemisfério cerebelar esquerdo, compatível
com isquemia cerebelar.

É de fundamental importância o conhecimento da irrigação sangüínea do cerebelo e sistema vestibular para
compreensão dos distúrbios vasculares que acometem essa
região e, portanto, do seu diagnóstico topográfico1,12.
As causas vasculares de vertigem aguda são relacionadas
principalmente às regiões irrigadas pelo sistema vertebrobasilar1,5,12 (Figuras 1 e 2). A artéria cerebelar ânteroinferior (AICA), ramo da artéria basilar (AB), faz a irrigação
sangüínea da junção pontocerebelar, a qual inclui a porção
anterior dos núcleos vestibulares, do flóculo, nódulo e úvula
do cerebelo. A artéria auditiva interna usualmente nasce da
AICA e supre a cóclea e o labirinto (excepcionalmente a
artéria auditiva interna pode ser ramo direto da artéria
basilar). A oclusão da AICA pode, algumas vezes, não
somente causar vertigem, mas vir associada com perda da
audição neurossensorial. Dependendo da severidade do
infarto, outros sinais podem estar presentes, como ataxia
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cerebelar, disartria, disfasia, síndrome de Horner, paralisia
facial, visão turva e envolvimento de nervos cranianos1,12.
A artéria vertebral e seu ramo distal, a artéria cerebelar
póstero-inferior (PICA), suprem as porções inferiores do
núcleo vestibular, tronco cerebral, enviando ramos para a
porção inferior dos hemisférios cerebelares. Infarto no
território da PICA resulta freqüentemente na síndrome de
Wallenberg, que se caracteriza por vertigens, vômitos,
soluços, disfagia, disartria, ataxia, dor ou adormecimento
em uma hemiface com adormecimento do tronco e dos
membros do lado oposto, podendo ocorrer diplopia. É
freqüente a presença de alterações vestibulares sob forma
de sensação vertiginosa e nistagmo1,12,13. A artéria vertebral
e a PICA são as mais comumente envolvidas nas hemorragias e infartos cerebelares13, podendo manifestar-se como
uma labirintopatia periférica. A artéria cerebelar superior é
a fonte primária de sangue dos hemisférios cerebelares1,12.
A vertigem pode ser a única manifestação de um pequeno
infarto cerebelar1,6,7,8,12,14,17,19. Portanto, o exame otoneurológico deve ser guiado com bastante cautela por meio de
uma anamnese e exame físico detalhados, podendo revelar
sinais e sintomas relacionados ao comprometimento de
estruturas centrais como o tronco encefálico e o cerebelo1,12.
Alguns dados da história clínica podem ajudar na
elucidação do diagnóstico, como a idade do paciente e fatores
de risco como hipertensão arterial, diabetes e arteriosclerose1,5,20. Alguns aspectos são importantes na diferenciação
das vestibulopatias de origem central e periférica (Tabela
2), mas de maneira geral as de origem central apresentam
sensação vertiginosa menos intensa e o nistagmo tem grande
amplitude, o que facilita sua verificação, sendo comum sua
associação com sintomas neurológicos 1,4,7,12,15. A sintomatologia inicial do infarto cerebelar, na maioria dos casos,
é caracterizada por náuseas, vômitos, cefaléia, vertigem e
ataxia; quando ocorre compressão do tronco cerebral, podem aparecer meningismo, distúrbios da consciência, lesão
de nervos cranianos, sinais de tratos longos e até alterações
das freqüências respiratória e cardíaca16.
Na eletronistagmografia encontramos uma hiporreflexia
ou arreflexia labiríntica, sem sinais de comprometimento
central, simulando uma labirintopatia periférica 1,12. O
diagnóstico diferencial entre as patologias periféricas (vestíbulo), as estruturas do tronco encefálico e o cerebelo,
nos quadros de vertigem aguda de início súbito, é dado
principalmente pelo tipo de nistagmo apresentado, pela intensidade da instabilidade postural e pela presença de sinais
neurológicos centrais1,15.
O exame de imagem adequado para diagnosticar um
infarto do cerebelo é a tomografia computadorizada (TC)1,12,
porém na fase inicial é pouco sensível, devendo, portanto,
se possível, ser realizada a ressonância magnética (RM)
para um diagnóstico de certeza. No estudo por meio da
RM, visualiza-se área do infarto hipointenso em T1 e
hiperintenso em T2. A angiografia vertebral tem indicação
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TABELA 2
Diferenciação entre vertigem central/periférica
Causa

Sensação
vertiginosa

Instabilidade
postural

Hipoacusia

Nistagmo

Sintomas
neurológicos

Compensação

Periférica

Severa

Mediana

Comum

Mediano*

Raro

Rápida

Central

Moderada

Severa

Rara

Severo**

Comum

Lenta

Adaptado de BALOH e HONRUBIA .
4

* Sempre presente na crise – horizontal ou horizonto-rotatório, apresenta latência e é fatigável, aparecendo em uma posição.
** Presente ou ausente – vertical, pervertido, etc., sem latência ou fatigabilidade, aparecendo em várias posições.

em caso de grande infarto, para diagnosticar obstrução
arterial e a área suprida pelo vaso comprometido12.
O tratamento clínico e/ou cirúrgico do infarto cerebelar
está diretamente relacionado com a extensão da lesão, nível
de consciência, a compressão do tronco cerebral e do grau
de dilatação ventricular2,10. Greenberg et al. indicam tratamento cirúrgico em casos de infartos cerebelares extensos9. Outros autores indicam tratamento cirúrgico nos
casos de infarto cerebelar que comprometem mais que um
terço de um hemisfério cerebelar2,10,11. Nossos casos foram
submetidos a tratamento clínico, tendo em vista a apresentação clínica e os achados de neuroimagem que permitiram
essa conduta.
Finalizamos este trabalho chamando a atenção para a
possibilidade de estarmos diante de um infarto cerebelar
em pacientes com quadro predominante de vertigem.
Quando não é diagnosticado precocemente e tratado
adequadamente, pode evoluir com grande edema e provocar
compressão do tronco cerebral, com evolução fatal.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
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