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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O acidente vascular encefálico 
vértebro-basilar é uma entidade difícil de ser reconhecida através 
de dados semiológicos, pois pode se apresentar clinicamente se-
melhante a uma labirintopatia. O objetivo deste estudo foi alertar 
sobre os sintomas apresentados pelo paciente com vertigem central 
para se fazer um diagnóstico precoce. A justificativa baseia-se no 
quadro de um paciente com vertigem e vômitos, avaliado como 
uma labirintopatia, chamando atenção de dados semiológicos úteis 
na distinção entre a vertigem central e a periférica. 
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 69 anos, hiper-
tenso foi atendido em pronto-atendimento com vertigem, vômitos 
e mal estar. Medicado com metoclopramida, dimenidrinato, clona-
zepam. Alta com melhora parcial do quadro, suspeitando labirintite. 
Orientado consulta com otorrinolaringologia. No dia seguinte evo-
luiu com incapacidade de marcha, vertigem, vômitos, rebaixamento 
do nível de consciência e descerebração bilateral. Submetido à intu-
bação orotraqueal. Tomografia computadorizada de crânio (TCC) 
revelou sinal de hiperdensidade da artéria basilar sugerindo trombose, 
confirmada pela angiografia. Tendo-se em vista quadro neurológico e 
tempo de evolução impreciso, optou-se por não utilizar trombolítico. 
No dia seguinte, o paciente apresentava-se em coma (Glasgow = 3),  
TCC revelando acidente vascular encefálico isquêmico (AVEI) agu-
do vértebro-basilar extenso evoluindo para óbito 72 horas após. 
CONCLUSÃO: A distinção entre vertigem central ou periférica 
é um desafio semiológico. O diagnóstico precoce do AVEI por 
TCC é limitado. O conhecimento de dados semiológicos é uma 
ferramenta indispensável para o reconhecimento do AVE vérte-
bro-basilar em unidades de PA.
Descritores: Labirintite, Trombose da artéria basilar, Vertigem.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Vertebrobasilar stroke 
is a difficult entity to be recognized through semiological data, 
because it can be clinically similar to a labyrinthopathy. This 
study aims at alerting about the symptoms of patients with cen-
tral vertigo to make an early diagnosis, as the clinical picture of 
vertigo and vomiting can bediagnosed as a labyrinthopathy; it 
also aims at drawing attention to semiological data useful for dis-
tinguishing between the peripheral and central vertigo.
CASE REPORT: Male patient, 69 years, hypertensive, was seen 
in an emergency service with dizziness, vomiting, malaise. He was 
given metoclopramide, dimenhydrinate, and clonazepam. He was 
discharged with partial improvement of his condition and suspi-
cion of labyrinthitis. He was referred to an otorhinolaryngologist. 
The next day he progressed with inability to walk, dizziness, vom-
iting, decreased level of consciousness and bilateral decerebration. 
He underwent orotracheal intubation. Computed tomography 
(CT) revealed hyperdensity sign of basilar artery suggestive of 
thrombosis, confirmed by angiography. Due to the neurological 
symptoms and inaccurate time course, we chose not to use throm-
bolytic therapy. The next day, the patient was in coma (Glasgow 
= 3), with CT revealing extensive acute vertebrobasilar ischemic 
stroke (AIS) that progressed to death in 72 hours.
CONCLUSION: The distinction between central or peripheral ver-
tigo is a semiological challenge. Early diagnosis of AIS by brain TC 
is limited. The knowledge of semiological data is an indispensable 
tool for the recognition of vertebrobasilar stroke in emergency care.
Keywords: Basilar artery thrombosis, Dizziness, Labyrinthitis.

INTRODUÇÃO

O acidente vascular encefálico vértebro-basilar corresponde a 
20% dos acidentes vasculares encefálicos isquêmicos (AVEI). A 
trombose e a oclusão da artéria basilar correspondem apenas a 
3% dos AVEI1,2.
A mortalidade da trombose da basilar é superior a 75%. Entre-
tanto, mais recentemente, casos de sobrevivência vêm sendo re-
latados, sugerindo melhor prognóstico da oclusão da basilar2-7. 
Estudo8 mostrou mortalidade de apenas 2,3% dos pacientes. 
Os principais fatores de risco para a doença obstrutiva da artéria 
basilar são a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo, AVE 
prévio, diabetes mellitus, dislipidemias, doenças coronarianas e 
arteriais periféricas, nessa ordem9. Renard e col.7 observaram os 
mesmos fatores de riscos invertendo apenas a ordem, tendo a 
hipertensão em primeiro lugar, seguido por dislipidemia, dia-
betes e tabagismo. 
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Os principais mecanismos causadores de estenose ou oclusão da 
artéria basilar são trombose e embolia. Causas menos frequentes 
como dissecção arterial, displasia fibromuscular e vasculites são 
também encontradas10.
Estudo com 85 pacientes considerou vertigem e náuseas como os 
sintomas premonitórios mais frequentes da oclusão da artéria ba-
silar, seguidos por cefaleia, nucalgia, hemiparesia, diplopia, disar-
tria, hemianopsia, zumbido, hipoacusia, drop attack e confusão11.
Outros autores relataram que vertigem, desequilíbrio e náuse-
as foram os sintomas mais comuns encontrados na oclusão da 
basilar e desses, vertigem/desequilíbrio ocorreram em 60% dos 
40 pacientes. A vertigem esteve associada com maior frequên-
cia a alterações oculomotoras e sinais cerebelares. O sinal mais 
comum foi a hemiparesia, porém sempre associada com sinais 
como vertigem ou sinais cerebelares8. Uma pesquisa encontrou 
vertigem e desequilíbrio em 54% e sinais cerebelares em 21% 
dos pacientes12.
O objetivo deste estudo foi relatar um caso de paciente com ver-
tigem e vômitos simulando um quadro de labirintopatia, cha-
mando atenção de dados semiológicos úteis na distinção entre 
vertigem central e periférica. 

RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 69 anos, hipertenso, foi atendido 
no pronto-atendimento (PA) com quadro de vertigem, vômitos 
e mal estar. Foi medicado com metoclopramida, dimenidrinato, 
clonazepam. Recebeu alta com melhora parcial do quadro com 
suspeita diagnóstica de labirintite. Orientado retorno para avalia-
ção com otorrinolaringologista.
No dia seguinte o paciente foi admitido no PA já com quadro 
de incapacidade de marcha, vertigem, vômitos evoluindo com 
rebaixamento do nível de consciência e descerebração bilateral, 
sendo submetido à intubação orotraqueal.
A tomografia computadorizada de crânio (TCC) revelou sinal 
de hiperdensidade da artéria basilar sugerindo trombose arte-
rial (Figura 1). A angiografia do mesmo dia confirmou trom-
bose da artéria basilar (Figura 2). Tendo-se em vista o quadro 
neurológico e o tempo de evolução impreciso, optou-se por 
não utilizar trombolítico.

Figura 1 – Tomografia computadorizada de crânio com sinal de hiper-
densidade da artéria basilar. 

Observar imagens hiperdensas (setas) revelando a artéria basilar 
trombosada nos planos axial e coronal respectivamente.

Figura 2 – Angiografia cerebral confirmando trombose da artéria basilar. 

Observar as artérias vertebrais (setas grandes) e a ausência da arté-
ria basilar (trombosada) indicada pelas setas pequenas.

No dia seguinte, o paciente apresentava-se em coma, Glasgow 3, 
com TCC revelando AVEI agudo vértebro-basilar extenso (tron-
co, hemisfério cerebelar direito associado a hidrocefalia supra-
-tentorial) (Figura 3), evoluindo a óbito 72 horas após. 

Figura 3 – Tomografia computadorizada de crânio revelando extenso 
acidente vascular encefálico isquêmico vértebro-basilar. 

Observar imagens hipodensas (setas) revelando isquemia extensa 
acometendo cerebelo e tronco.

DISCUSSÃO

As manifestações clínicas variadas e inconsistentes da isquemia 
vértebro-basilar, associada à baixa acurácia da tomografia em 
diagnosticar isquemias encefálicas nas primeiras horas, fazem da 
oclusão da basilar um quadro de difícil diagnóstico em PA. Esses 
fatos resgatam a necessidade de conhecimentos semiológicos para 
se evitar dispensar pacientes para domicílio com evolução dramá-
tica como no presente caso.
A vertigem é um dos sintomas mais comuns da oclusão da basi-
lar8,11,12. Diante de um paciente com quadro vertiginoso agudo, 
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alguns sinais semiológicos indicam a presença de um distúrbio 
do sistema nervoso central (SNC) (insuficiência vértebro-basilar) 
merecendo atenção especial.
É importante a diferenciação entre vertigem verdadeira e hipo-
perfusão cerebral. Entende-se por vertigem verdadeira a sensação 
de movimento ambiental (rodar, girar, látero-pulsão, inclinação). 
Considera-se sensação de atordoamento, embriaguez, síncope 
iminente, sem movimento giratório ou sem nenhuma ilusão de 
movimento ambiental o quadro de hipoperfusão13,14.
Sem dúvida é um desafio semiológico a diferenciação entre as 
vertigens periféricas ou centrais. A vertigem objetiva (geralmente 
provocada por lesão periférica) é aquela em que o paciente tem 
sensação do ambiente girar, enquanto a subjetiva (geralmente pro-
vocadas por lesões centrais) é o próprio paciente que se sente giran-
do em torno de si mesmo. As vertigens centrais são tipicamente de 
menor gravidade, porém o desequilíbrio tende a ser mais grave13,14.
Nas vertigens periféricas existem mais sintomas autonômicos 
como náuseas e vômitos. Nos quadros periféricos, as vertigens e 
os sintomas vegetativos são em geral proporcionais (vertigem in-
tensa associada com náuseas e vômitos). Vertigens mínimas, com 
desequilíbrio importante sugerem lesões do SNC13,14.
O nistagmo (sinal comumente associado aos quadros vertigino-
sos) costuma durar de 12 a 24h nas lesões periféricas, enquanto 
chega a durar semanas nas lesões centrais. O nistagmo central 
muda de direção e não melhora com fixação visual, diferente-
mente do periférico, além disso, o central é espasmódico (fase 
rápida e lenta) com direção mutável, e o periférico é pendular 
(ambas as fases com mesma velocidade e amplitude)13,14.
O sinal de Romberg, utilizado para teste de equilíbrio, na lesão cen-
tral leva a queda sempre para o lado da lesão cerebelar, enquanto 
no distúrbio vestibular unilateral a queda muda com a posição da 
cabeça, com o paciente caindo em direção ao ouvido anormal13,14.
No presente caso não se tem informações semiológicas detalhadas 
do primeiro dia de atendimento, no entanto, acredita-se que uma 
abordagem mais cuidadosa da apresentação inicial do paciente 
com vertigem poderia ter despertado a atenção para um possível 
quadro central.
Considerando-se a dificuldade dos estudos de tomografias em 
diagnosticar isquemias de fossa posterior precocemente, ressalta-
-se o valor do sinal da densidade da basilar, visível pela TCC. 
Sabe-se que a presença do sinal de hiperdensidade da artéria cere-
bral média em tomografias tem uma especificidade em torno de 
100% como preditor da oclusão da artéria e uma sensibilidade 
de 5% a 50%. O valor da hiperdensidade da basilar é menos 
conhecido, mas também pode ser considerado como forte sinal 
preditivo da oclusão da basilar15. 
No presente caso o sinal de hiperdensidade da basilar se eviden-
ciou pela TCC, como pode ser visto na figura 1, antes do apare-
cimento da isquemia vértebro-basilar. A oclusão foi confirmada 
pela angiografia, mostrada pela figura 2. 
O conhecimento dos sinais específicos de imagem que facilitam a 
detecção de lesões isquêmicas de fossa posterior pode ter grande 
importância clínica. O sinal de hiperdensidade da basilar é um 
forte alerta de isquemia da fossa posterior, merecendo abordagem 
diferenciada para tal paciente. Angiotomografia computadoriza-
da tem se mostrado com grande acurácia na detecção da oclusão 
da artéria basilar, assim como angiorressonância15.

Outra característica importante é a alta taxa (54% a 60%) de 
ataque isquêmico transitório (AIT) precedendo em alguns dias o 
AVE por obstrução da basilar8,9,16.
Em cada nove pacientes com AIT sem território especificado, 
haverá um com ocorrência de AVE em 90 dias, sendo que em 
metade dos casos esse acontecerá em 24 a 48h17.
O paciente do presente caso foi liberado, possivelmente após a 
melhora dos sintomas e depois retornou ao hospital com um 
quadro já definitivo de isquemia vértebro-basilar. É possível esse 
paciente ter apresentado um AIT.
O reconhecimento precoce de uma isquemia vértebro-basilar 
aumenta as chances do paciente se beneficiar de terapias já dis-
poníveis e evitam altas hospitalares inadvertidas. Trabalhos têm 
mostrado que o tratamento agressivo da oclusão da basilar com 
trombólise intravenosa até 4,5 h pós-ictus ou intra-arterial (até 
6h pós ictus) melhoram o prognóstico do paciente7.
Estudo mostra que com a trombólise intra-arterial ou venosa a 
recanalização é obtida em mais da metade dos casos, com 45% 
a 55% dos sobreviventes recuperando a independência funcio-
nal2,7,18.
Angioplastia da artéria vertebral tem sido proposta como uma 
nova abordagem terapêutica para os pacientes refratários aos tra-
tamentos medicamentosos5.

CONCLUSÃO

A distinção entre vertigem de origem central ou periférica é um 
desafio semiológico. Quadro vertiginoso e TCC normal, simples-
mente, são critérios insuficientes para alta hospitalar segura. O 
conhecimento de dados semiológicos é uma ferramenta ainda 
indispensável para o reconhecimento do AVEI vértebro- basilar 
em unidades de PA.
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