Abordagem ao doente com
tonturas e vertigens
Nome: Emanuel Santos Martins

PATROCÍNIOS CIENTÍFICOS:

VS
Tonturas

Vertigens

sintoma impreciso usado para descrever várias sensações:
vertigem, “cabeça leve”, sensação de desmaio e
desequilíbrio

Vertigem é especificamente uma tontura com sensação
de movimento de rotação ou sensação de “cabeça a andar
à roda”

Perguntas essenciais numa história clínica de tonturas ou vertigens?
§ Timing – quando começou, quanto tempo durou e como evoluiu – melhor, pior ou igual?
§ Triggers / desencadeantes – quando roda a cabeça, quando roda na cama, quando se levanta?
§ Perda de audição associada?
§ MEDICAÇÃO – causa implicada em 23% dos doentes com queixas de vertigens no CSP!

EPISÓDIOS BREVES (< 1-2 minutos) de vertigens
DESENCADEADAS pela mobilização da cabeça
EPISÓDIOS de vertigens de duração
variável SEM DESENCADEANTE

Vertigem, CONTÍNUA e persistente

Vertigem Posicional Paroxística Benigna
Ménière
Enxaqueca Vestibular
Causas psiquiátricas – ex. ansiedade generalizada
Trauma
Fármacos

Vertigens periféricas
Vertigens centrais

Doente com vertigens ou tonturas
Timing – episódico ou contínuo

Episódico

Contínuo

É desencadeada ou é espontânea?

Associado a trauma, toxinas ou inicio espontâneo?

Desencadeada

Trauma ou toxinas

Espontâneo

Barotrauma
Manobra de Dix-Hallpike

Positiva*

Negativa

Vertigem Posicional
Paroxística Benigna

Testar para
Hipotensão
Ortostática

*desencadeia nistagmo upbeat-torsional

Perda auditiva

Doença de
Ménière

y Teste

Cefaleia
“enxaqueca”

Sintomas
Psiquiátricos

Enxaqueca
Vestibular

Ataques de
pânico, outros
Psiq

Início espontâneo

Medicação

HINTS

y

Nistagmo horizontal
unidireccional, sem
skew, sacadas presentes

Nistagmo de alarme ,
com skew, sem sacadas

Periférico

Central

Nevrite Vestibular

AVC ou AIT

de impulso cefálico “normal” quando o doente tem vertigem | Nistagmo evocado pelo olhar, nistagmo up-beat, down-beat | Teste de skew positivo – com skew

Causas Periféricas
Vertigem Posicional Paroxística Benigna
Fisiopatologia: otolitos (“litíase do ouvido”) desprendem-se e
entram nos canais semicirculares.
Doente típico: 60-70 anos | mas afeta qualquer idade
Desencadeante: maioria – NENHUM | mais comum – TCE
Clínica: Vertigem que é desencadeada pela mudança de posição (ex. rodar na cama), segundos de duração, cessa
quando o doente não mexe a cabeça.
Diagnóstico: Manobras de diagnóstico
- Dix-Halpike -> desencadeia vertigem + nistagmo upbeat/torsional , segundos de duração -> VPPB do canal posterior
Tratamento: Manobras de reposicionamento
- VPPB do canal posterior -> Epley

* Apenas descrevo o diagnóstico/tratamento da VPPB do canal posterior, porque representa
90% das VPPBs. O canal horizontal é afetado em 5-15% e o canal anterior em 1-2%.

Causas Periféricas
Nevrite Vestibular
Fisiopatologia: infeção virusal?
Doente típico: 30-50 anos | mas afeta qualquer idade
Desencadeante: maioria – NENHUM | mais comum – infeção respiratória superior dias/semana anterior
Clínica: Vertigem de início espontâneo, constante (não episódica) com sintomas neurovegetativos associados (ex.
náuseas), oscilopsia. Sem hipoacusia!
Diagnóstico: Exame objetivo
- Nistagmo HORIZONTAL para o lado “saudável”.
Tratamento: Suporte – a recuperação é espontânea.
- Supressores vestibulares (vertigens ++ incapacitantes) – diazepam 2-10mg de 8/8h
- Anti-eméticos (++ náuseas e vómitos) – metoclopramida 5-10mg de 6/6h

Causas Periféricas
Doença de Ménière
Fisiopatologia: aumento de pressão endolinfática no ouvido interno
Doente típico: 20-60 anos | mas afeta qualquer idade
Desencadeante: maioria – NENHUM | mais comum – infeção respiratória superior dias/semana anterior
Clínica: Vertigem de início espontâneo, constante (não episódica) com sintomas neurovegetativos associados (ex.
náuseas, vómitos), com perda auditiva unilateral.
Diagnóstico: Exame objetivo
- Nistagmo HORIZONTAL unidirecional – mas ao contrário na nevrite, o lado do nistagmo não é indicativo do lado da
lesão.
Tratamento: “diminuir edema”
- Restrição de sal na dieta (< 2g/dia …)
- Diuréticos (tiazidas e furosemida).

- Supressores vestibulares (vertigens ++
incapacitantes) – diazepam 2-10mg de 8/8h
- (ORL) - Injeções transtimpânicas de
glucocorticoides ou gentamicina

Causas Centrais
Enxaqueca Vestibular
Fisiopatologia: vasodilatação -> ativação complexo trigemino-vascular?
Doente típico: mulher de 20-50 anos | mas afeta qualquer idade
Desencadeante: os triggers da enxaqueca| mas pode não ser identificado trigger
Clínica/Diagnóstico: pelo menos 5 episódios de sintomas vestibulares com duração de 5 mins – 72h + Hx de
enxaqueca (atual ou prévia) + pelo menos 1 característica da enxaqueca (hipersensibilidade ao movimento, fotofobia,
fonofobia, náuseas) + sem outra causa para os sintomas vestibulares.
Tratamento:
- Supressores vestibulares (vertigens ++ incapacitantes) – diazepam 2-10mg de 8/8h
- Anti-eméticos (++ náuseas e vómitos) – metoclopramida 5-10mg de 6/6h
- Preventivo: Venlafaxina 75mg 1id

Causas Centrais
Isquemia vertebro-basilar (AVC/AIT)
Fisiopatologia:
Doente típico: Homem > 50 anos com os fatores de risco vasculares habituais | mas afeta qualquer sexo e qualquer
idade
Desencadeante: nenhum
Clínica: Vertigem de início súbito, constante (não episódica) associado a sintomas de lesão do tronco (diplopia,
disartria, perda de força muscular em membro, ataxia.
Diagnóstico: Exame objetivo + TC-CE
- HINTS – Teste de impulso cefálico “normal” quando o doente tem vertigem | Nistagmo evocado pelo olhar,
nistagmo up-beat, down-beat | Teste de skew positivo – com skew
Tratamento: Depende.

Investigação e Referenciação
Causa central – agudo, cefaleia, nistagmo de alarmey, qualquer sinal focal
Causa periférica – agudo e incapacitante / não sabem orientar?
Causa periférica – crónica / dúvidas ou não sabem orientar?

SU-NEUROLOGIA
SU-ORL

Incluir medicação

CE-ORL - “consulta da vertigem”

Cuidados de Saúde Primários
Se sintomas sugestivos de pré-sincope, síncope, HTO
Psicogénica?
Idosos com tonturas (não propriamente vertigens)

HTO – demasiada anti-HTA, desidratação, hemorragia?
Cardíaca – estrutural vs eléctrica?
Hipoglicémia?
avaliar ansiedade e outros -> CE Psiquiatria
IATROGENIA / défices neurossensoriais da idade

Identificam HTO e excluíram as causas acima OU têm o doente com tonturas + alterações ao exame neurológico ou têm dúvidas -> CE-Neurologia
y

Teste de impulso cefálico “normal” quando o doente tem vertigem | Nistagmo evocado pelo olhar, nistagmo up-beat, down-beat | Teste de skew positivo – com skew

Abordagem ao doente com
suspeita de demência
Nome: Emanuel Santos Martins

PATROCÍNIOS CIENTÍFICOS:

“A avaliação cognitiva, deve ser efetuada, em consulta especializada, em todos os doentes
com suspeita de declínio cognitivo ou demência” (Nível de evidência C, Grau de recomendação I).

VS

“Em Portugal, a prevalência encontrada de defeito cognitivo foi de 12.3% e a prevalência de demência
2.7% entre os 55 e os 79 anos de idade, e será certamente superior nos mais idosos (Nunes et al., 2010)”
~3800 defeitos cognitivos e demências / neurologista

Utente com queixas de memória
1º - História Clínica
História Clínica com utente
e pessoa próxima

- A história clínica, adjuvada com informação de um familiar ou cuidador, o exame físico geral e o
exame neurológico, devem ser realizados em todos os doentes com suspeita de declínio cognitivo
ou demência.

Impacto nas AVDs

- As alterações nas atividades de vida diária devidas a declínio cognitivo são um aspecto essencial
no quadro clínico da demência.

Avaliar estado psicológico
e comportamental

- A avaliação das alterações psicológicas e comportamentais da demência deve, também, ser
efetuada em todos os doentes com suspeita de declínio cognitivo ou demência.

Comorbilidades

- A procura de comorbilidades é muito importante em todos os doentes com suspeita de declínio
cognitivo ou demência, e deve ser efetuada, quer na altura do diagnóstico, quer no decurso da
doença, em caso de agravamento inesperado ou emergência de alterações psicológicas e
comportamentais da demência

Medicação

- Revisão da medicação em curso, no sentido de identificar fármacos com potenciais efeitos
prejudiciais na esfera cognitiva, em particular com efeito anticolinérgico significativo (anticolinérgicos,
benzodiazepinas, opióides, relaxantes musculares)

Utente com queixas de memória
1º - História Clínica
História Clínica com utente
e pessoa próxima
Impacto nas AVDs
Avaliar estado psicológico e
comportamental
Comorbilidades

IDADE – o principal fator de risco para demência é a idade
Outros fatores de risco fortes:
- História familiar
- AP de doença cerebrovascular
- AP de Diabetes Mellitus
- AP de obesidade (mid-life obesity)
- Uso de medicação anticolinérgica
- Polimorfismo apolipoproteína E4
- Escolaridade baixa
Incluir na referenciação o tempo de evolução, porque:
- Se demência rapidamente progressiva -> avaliação mais prioritária é essencial
(podemos estar na presença de causas mais incomuns de demência, algumas potencialmente tratáveis)

Medicação

Utente com queixas de memória
1º - História Clínica
História Clínica com utente
e pessoa próxima
Impacto nas AVDs
Avaliar estado psicológico e
comportamental
Comorbilidades

Medicação

Interrogar sobre:
(fases precoces de uma demência / defeito cognitivo ligeiro)
- Incapacidade/enganos no pagamento de contas
- Incapacidade/enganos no orçamento familiar
- Esquecimentos de medicação
(com a progressão/fases mais avançadas)
- Dificuldades na alimentação
- Dificuldades na higiene (banho, vestir-se, cuidado pessoal)
- Dificuldades na deambulação
- Incontinência urinária e fecal

Utente com queixas de memória
1º - História Clínica
História Clínica com utente
e pessoa próxima
Impacto nas AVDs
Avaliar estado psicológico
e comportamental
Comorbilidades

Medicação

“A avaliação de sintomatologia depressiva é fundamental, uma vez que a
depressão é frequente na demência e pode ser tratada e é importante para o
próprio diagnóstico diferencial do declínio cognitivo.”

Abordagem ao utente com queixas de
memória
Avaliação analítica inicial
Hemograma
Glicemia / HbA1c
Ionograma
Calcémia

+

Avaliação neuropsicológica breve

Mini-Mental State Evaluation (MMSE)
(S=89% | E=81%)
Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
(S=88% | E=98%)

10 minutos!

Função hepática (enzimas, albumina,
proteínas totais)
Função renal (Cr e BUN)
Função tiroideia (TSH e T4L)
Vitamina B12
Ácido Fólico
Teste sorológico para a sífilis
(HIV)

+

Exame de imagem inicial
TC-CE
RM-CE

O estudo de imagem estrutural
escolhido será a TAC cranioencefálica, devido ao menor custo e
maior disponibilidade deste exame.

Investigação e Referenciação
Referenciação de doentes com suspeita de demência:
- Exclusão de depressão major e iatrogenia medicamentosa (anticolinérgicos, benzodiazepinas, opióides, relaxantes musculares)
- História clínica básica com, pelo menos: queixas, evolução, impacto nas AVDs, comorbilidades e medicação habitual
Avaliação inicial antes da referenciação:
Avaliação neuropsicológica breve
Mini-Mental State Evaluation (MMSE)
Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

+

Avaliação analítica inicial
Hemograma
Glicemia / HbA1c
Ionograma
Calcémia
Função hepática (enzimas,
albumina, proteínas totais)
Função renal (Cr e BUN)
Função tiroideia (TSH e T4L)
Vitamina B12
Ácido Fólico
Teste sorológico para a sífilis
(HIV)

+

Exame de imagem inicial
TC-CE
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