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nas Leis de diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Fonoaudiologia não há a exigência de conteúdo espe-

cífico quanto à avaliação e reabilitação do sistema ves-

tibular. no entanto, esta área de atuação também é da 

competência do fonoaudiólogo. embora alguns cursos 

de Fonoaudiologia ofereçam tal conteúdo, grande par-

te dos profissionais busca experiência na área após a 

graduação. desta forma, a sociedade Brasileira de Fo-

noaudiologia, representada por membros do Comitê de 

equilíbrio e seus colaboradores, idealizou um guia para 

auxiliar os fonoaudiólogos em sua prática profissional. 

as informações aqui contidas também estarão disponí-

veis no portal da sBFa (www.sbfa.org.br), com acesso 

pelo departamento de audição e equilíbrio. Periodica-

mente, o conteúdo será complementado e atualizado.

SUMÁRIO
equipamentoS diSponíveiS para regiStro daS provaS pág. 4  

condiçõeS neceSSáriaS para  
a realização da avaliação veStiBular  pág. 5

principaiS aSpectoS da hiStória  
clínica do paciente com tontura  pág. 6

provaS da veStiBulometria  pág. 8

PESQUISA DO NISTAGMO POSICIONAL E NISTAGMO DE POSICIONAMENTO pág. 8

NISTAGMO POSICIONAL pág. 8

NISTAGMO DE POSICIONAMENTO OU NISTAGMO POSICIONAL PAROXÍSTICO pág. 8

CALIBRAÇÃO, MOVIMENTOS SACÁDICOS FIXOS pág. 11 

MOVIMENTOS SACÁDICOS RANDOMIZADOS OU ALEATÓRIOS pág. 11 

PESQUISA DO NISTAGMO ESPONTÂNEO pág. 13

PESQUISA DO NISTAGMO SEMIESPONTÂNEO OU DIRECIONAL pág. 14

PESQUISA DO RASTREIO PENDULAR pág. 14

PESQUISA DO NISTAGMO OPTOCINÉTICO pág. 15

PESQUISA DO NISTAGMO PER-ROTATÓRIO pág. 16

PESQUISA DO NISTAGMO PÓS-CALÓRICO pág. 17

NISTAGMO PÓS-ROTATÓRIO (PROVA DE BÁRÁNY) pág. 20

reFerênciaS BiBliográFicaS  pág. 22



4 5equipamentoS diSponíveiS para regiStro daS provaS

electroniStagmograFia (eng)
Método de inscrição dos movimentos oculares. Eletrodos colocados na região 
periorbitaria captam a variação de potencial entre a córnea e a retina quando os 
olhos se movimentam e a enviam ao equipamento de registro, onde é amplifi-
cada.  O potencial pode variar durante o teste e nas alterações de luminosidade.  
Dependendo do número de canais disponíveis no equipamento, movimentos 
oculares horizontais e verticais poderão ser registrados. Permite o cálculo da 
velocidade angular máxima e média da componente lenta do nistagmo (VACL).

vectoeletroniStagmograFia (veng)
Método de inscrição dos movimentos oculares com três canais de registro, 
possibilitando a identificação dos movimentos oculares horizontais, verticais 
e oblíquos e, também, o cálculo da medida da velocidade angular real da com-
ponente lenta (VACLR). Durante as provas rotatórias, permite a avaliação dos 
canais semicirculares verticais. Os equipamentos podem ser analógicos ou 
computadorizados.

videoniStagmograFia
Observação direta e gravação dos movimentos oculares para todas as direções, 
inclusive as de torção, por meio de videocâmaras com lentes binoculares à prova 
de luz. Não utiliza eletrodos para a captação de respostas.

condiçõeS neceSSáriaS para a realização 
da avaliação veStiBular

condiçõeS do eSpaço FíSico para a realização do exame
Para a realização do exame eletrofisiológico, faz-se necessário o aterramento 
elétrico para evitar a interferência na corrente elétrica. O aterramento é de res-
ponsabilidade do engenheiro ou do eletricista. Em alguns casos, também é im-
portante a instalação de uma gaiola de Faraday (blindagem da sala). A sala deve 
possuir recursos para controlar a iluminação, permitindo a situação de penum-
bra. A temperatura ambiente deve ser agradável (aproximadamente 22°C). 

preparação do paciente
É ideal que o paciente se abstenha do uso de estimulantes labirínticos como ca-
fés, chocolates, chás e refrigerantes por um período de 24 horas antes do exame. 
Bebidas alcoólicas e/ou narcóticos devem ser suspensos nas 72 horas anteriores. 
No dia do procedimento, deve-se evitar fadiga excessiva e a alimentação deve 
ser leve. É necessário, ainda, jejum de 3 horas antes do exame. Alguns medi-
camentos (como antivertiginosos, antialérgicos e calmantes) podem interferir 
no resultado das provas vestíbulo-oculomotoras e cabe ao médico solicitante 
orientar o paciente quanto à suspensão ou não de seu uso. A utilização de lentes 
de contato pode interferir no registro do traçado e, por isso, o paciente deve ser 
orientado a utilizar óculos. Maquiagens e cremes também devem ser evitados 
no dia do exame.

A historia clínica detalhada do paciente deve ser obtida antes do procedimento.
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queixa e duração:  
 

medicações (uso atual ou anterior):  
 

tipo de queixa:
 vertigem
 tontura
 desequilíbrio

intensidade e duração:
 incapacitante
 longa duração
 curta duração

Frequência:
 diária
 mais de uma vez ao mês
 menos de uma vez ao mês

Fatores desencadeantes:
 virar a cabeça para a direita
 virar a cabeça para a esquerda
 girar a cabeça de um lado 
para o outro

 levantar rápido da posição sentada
 estender a cabeça para trás
 movimentar apenas os olhos
 levantar o tronco rapidamente

Sintomas associados: 
 visão borrada 
 escurecimento de visão
 náuseas
 desvio de marcha para a direita
 para a esquerda
 inespecífica
 desmaios
 vômitos
 formigamento de extremidades
 zumbido
 perda auditiva
 plenitude auricular
 depressão
 ansiedade
 sensação de cabeça oca

interferência em atividades  
de vida diária:

 dirigir carro
 andar de carro
 ônibus
 metrô
 limpar a casa
 arrumar a cama
 trabalhar
 fazer esportes
 ler
 costurar ou bordar
 outras 

manifestações auditivas:
audição:

 normal 

perda auditiva:
 binaural
 OD
 OE

zumbido:
 binaural
 OD
 OE
 cabeça

otorreia:
 binaural
 OD
 OE

cirurgia otológica:
 binaural
 OD
 OE

condições gerais de saúde:

alteração de coluna:
 cervical
 lombar

alteração na pressão arterial: 
 hipotensão
 hipertensão

alteração dos níveis sérios de: 
 colesterol
 triglicérides

alteração funcional da tireóide:
 hipotireoidismo
 hipertireidismo
 diabetes
 enxaqueca
 outras 

 
 

hábitos:
 álcool
 fumo
 café
 açúcar

escala analógica para a tontura: 
> nota de desconforto entre 
0 (nenhum incômodo) a 
10 (incapacitante) 
> pontuação na Dizziness Handicap 
Inventory (versão brasileira) 

observações: 
 
 
 
  

principaiS aSpectoS da hiStória clínica 
do paciente com tontura  



8 9provaS da veStiBulometria

peSquiSa do niStagmo poSicional e niStagmo  
de poSicionamento  
A pesquisa dessas provas é de suma importância durante a avaliação do sistema 
vestibular, pois pode ser o único sinal alterado de toda a investigação. 

objetivo: A manobra posicional tem a finalidade de desencadear o nistagmo 
e/ou a vertigem. O nistagmo posicional pode ser persistente ou intermitente, 
ao contrário do nistagmo de posicionamento, que não ocorre quando a cabeça 
é mantida em posição fixa. 

niStagmo poSicional
Também chamado de estático, para contrastar com o nistagmo de posiciona-
mento ou paroxístico, que é realizado com movimentos rápidos da cabeça e 
tronco. A presença do nistagmo posicional indica uma disfunção vestibular.

como realizar: Na maca, são pesquisadas quatro posições corporais estáticas 
com o paciente em decúbito dorsal, em decúbito lateral direito, em decúbito 
lateral esquerdo e sentado. Alguns serviços incluem a pesquisa na posição ca-
beça pendente.  As mudanças de posição devem ser lentas. Em cada posição, 
o paciente deve fixar um ponto à sua frente na direção do horizonte. Em cada 
mudança de posição, o avaliador deve apoiar a cabeça do paciente. Pode-se 
utilizar uma das mãos do avaliador para abrir melhor os olhos do paciente 
(melhor visualização). Nesta prova, é indicado o uso da lente de Frenzel, para 
facilitar a observação, ou ainda a videoscopia, com câmera de raio infraverme-
lho, que amplia os movimentos oculares na tela do computador.
instruções aos pacientes: O paciente deve ser instruído a adquirir diferentes 
posições do corpo e da cabeça, partindo da posição sentada para decúbito dor-
sal, em seguida virar a cabeça para a direita e depois de observado a presença 
ou não do nistagmo, também virar o corpo para esse lado. Após o procedimento, 
repetir a pesquisa para o lado esquerdo e, posteriormente, o paciente deve se 
sentar novamente. Solicitar ao paciente que não feche os olhos caso tenha al-
gum sintoma durante a prova, aspecto que deve ser observado pelo examinador.

 como interpretar: No relatório final, será destacada a presença ou ausência 
de nistagmo e/ou vertigem. As características do nistagmo devem ser relata-
das quanto ao tipo e direção, à latência, paroxismo e fatigabilidade. A tontura 
não rotatória relatada pelo paciente deve ser mencionada nos comentários ou 
observações do exame.

niStagmo de poSicionamento ou niStagmo  
poSicional paroxíStico
Tem como objetivo pesquisar a presença de nistagmo e/ou vertigem desenca-
deados pela mudança rápida da posição de tronco e cabeça. Deve-se investi-
gar primeiramente o lado supostamente lesado, ou seja, o lado que, segundo o 
paciente, desencadeia a vertigem. O nistagmo de posicionamento é altamente 
fatigável e a repetição das manobras reduz ou elimina os sinais, dificultando 
a interpretação dos achados. A presença de possível nistagmo é investigada 
de 20 a 30 segundos em cada posição e a posição do paciente dependerá da 
manobra utilizada. Alterações da coluna cervical do paciente deverão ser ob-
servadas previamente à escolha da manobra.

como realizar:
> Manobra de dix e Hallpike: O paciente passa pela rápida mudança da posição 
sentada, com a cabeça virada 45° na direção do lado a ser avaliado, para a posi-
ção de cabeça pendente, sendo mantida a inclinação cefálica. O teste prossegue 
com o paciente retornando à posição sentada, após a extinção da vertigem e/ou 
nistagmo (caso ocorra). Em seguida, a cabeça é virada 45° na direção oposta e 
o paciente é colocado, novamente, na posição de cabeça pendente. A pesquisa 
de nistagmo deve durar, pelo menos, 20 segundos em cada posição.
> manobra de deitar em decúbito lateral ou side-lying test: O paciente passa 
da posição sentada para a de decúbito lateral, após o posicionamento da cabe-
ça virada a 45° na direção oposta ao lado a ser avaliado. O avaliador deve apoiar 
a cabeça e o pescoço do paciente com as mãos. Ao final do posicionamento, 
mantém a nuca do paciente apoiada na maca, no plano horizontal. Caso ocorra 
nistagmo e/ou vertigem, deve se aguardar sua supressão.  Em seguida, o pa-
ciente retorna à posição sentada e repete o procedimento para o lado oposto. A 
possível presença de nistagmo é investigada por pelo menos 20 segundos em 



10 11cada posição. Esta manobra, em geral, provoca menor desconforto a pacientes 
com problemas na coluna cervical.
> manobra de rolamento de cabeça ou roll test (para canal semicircular 
lateral): O avaliador, posicionado atrás do paciente, que está deitado em de-
cúbito dorsal, segura sua cabeça, provocando um relaxamento suave do pes-
coço com as mãos. Em seguida, solicita-se que o paciente gire rapidamente a 
cabeça para o lado a ser avaliado. Observar presença de possível nistagmo e/
ou vertigem nesta posição durante pelo menos 20 segundos. Após a extinção 
dos sinais/sintomas, retornar a cabeça para a posição inicial e repetir o teste 
para o lado oposto.

instruções ao paciente: O paciente deve ser informado de que a prova con-
siste em movimentos rápidos do tronco e da cabeça, a qual será imobilizada 
no posicionamento final. Orientá-lo a permanecer de olhos abertos e relatar 
possíveis sintomas de vertigem e/ou mal estar que ocorrerem durante a prova.

como interpretar:  a presença de nistagmo nesta prova indica uma disfunção 
vestibular. O tipo, a direção e o tempo de duração do nistagmo de posiciona-
mento possibilitam identificar o canal semicircular e o labirinto comprometi-
do, bem como diferenciar ductolitíase e cupulolitíase em pacientes com verti-
gem posicional paroxística benigna (VPPB). Desta forma, quando presente o 
nistagmo de posicionamento deve ser analisado quanto à:
>latência: O nistagmo é desencadeado com um intervalo de tempo de um ou 
mais segundos, após a manutenção de determinada posição da cabeça;
> paroxismo: A amplitude e a velocidade do nistagmo não são constantes;
> tipo e direção: O tipo está relacionado ao nistagmo horizontal, vertical, oblí-
quo ou de torção. A direção indica se componente rápida do nistagmo ocorre 
para a direita, esquerda, para cima ou para baixo;
>Fatigabilidade: Corresponde à diminuição ou ao desaparecimento do nis-
tagmo na(s) repetição(ões) da manobra, na posição que o desencadeou.
> tempo de duração: Nistagmo com tempo de duração inferior a um minuto 
sugere ducto ou canalitíase e, superior a um minuto, indica cupulolitíase. 

É imprescindível descrever a presença ou ausência da vertigem relatada pelo 
paciente. 

caliBração, movimentoS SacádicoS FixoS 

objetivo: O teste com movimentos sacádicos fixos tem a finalidade de ava-
liar a eficiência do controle do sistema nervoso central sobre os movimentos 
rápidos dos olhos.
A calibração dos movimentos oculares é a primeira pesquisa realizada com 
a VENG ou ENG a fim de que todas as etapas do exame sejam realizadas em 
condições semelhantes e permita a medida precisa da velocidade angular da 
componente lenta (VACL) do nistagmo. 

posição e instruções ao paciente: O paciente deve ser orientado a olhar alter-
nadamente para dois pontos posicionados em sua frente, a uma determinada 
distância, executando um desvio ocular de 10°, inicialmente na horizontal e 
posteriormente na vertical. Durante a prova o paciente deve manter a cabeça 
imóvel e evitar piscadas. A posição da barra de Led normalmente é de um metro 
de distância dos olhos do paciente. Verificar a distância especificada pelo fa-
bricante do equipamento para não super ou subvalorizar a VACL do nistagmo.

como interpretar:  O traçado esperado à calibração do olhar deve ser do tipo 
retangular repetitivo, definido como regular. Um traçado irregular ou anárqui-
co poderá ser encontrado em pacientes com alterações centrais, excluindo-se 
patologias oculares. Nos movimentos sacádicos fixos e randomizados, rea-
lizados em equipamentos computadorizados, são analisados os parâmetros 
de latência, velocidade e precisão e as alterações nesses parâmetros podem 
indicar comprometimento central. 

observação: Recalibrações dos movimentos podem ser necessárias. A reca-
libração em equipamentos analógicos antes das provas rotatórias e calóricas 
é indispensável.

movimentoS SacádicoS randomizadoS ou aleatórioS 

objetivo: O teste com movimentos sacádicos aleatórios tem a finalidade de 
avaliar a eficiência do controle do sistema nervoso central sobre os movimen-
tos rápidos dos olhos.



12 13instruções ao paciente: O paciente é orientado a acompanhar a movimenta-
ção do foco luminoso na barra de Leds.. Solicitar que o paciente aguarde a luz 
apagar e, em seguida, procure a outra que acender, evitando antecipações que 
alteram o traçado do exame.

como interpretar: Deve-se observar a forma do traçado, verificando a la-
tência de resposta em cada posição. Nos equipamentos digitais, há sempre 
o canal de monitoramento (4° canal ou linha de base), para a comparação das 
respostas. O traçado é classificado em regular ou irregular, sendo que os atra-
sos de latência podem estar presentes em pacientes idosos, cuja motricidade 
ocular pode estar comprometida. Em casos de alteração de traçado em idosos, 
sugere-se uma análise mais cuidadosa das provas oculares.

observação: Calibração inadequada, desatenção, acuidade visual deficiente, 
movimentos da cabeça, piscadas, e utilização de determinados tipos de medi-
camentos podem interferir nos resultados dos parâmetros de análise de latên-
cia, precisão, velocidade e ganho durante as provas de movimentos sacádicos 
fixos e randomizados, rastreio pendular e nistagmo optocinético.

peSquiSa do niStagmo eSpontÂneo 

objetivo:  Verificar a presença ou ausência de nistagmo com os olhos abertos 
(NEOA) e fechados (NEOF), à ENG e VENG, ou sem fixação à VNG, com o 
olhar frontal.

instruções ao paciente: O paciente deve fixar um ponto de luz (ou sem luz, 
no caso da VNG) à sua frente e posteriormente, fechar os olhos, imaginando 
o mesmo ponto. O avaliador deve distrair o paciente com atividades mentais, 
para evitar a inibição cortical.

o que buscar no registro:  A ocorrência ou não de nistagmo. Quando presen-
te, o nistagmo deve ter suas principais características descritas quanto ao tipo, 
direção e velocidade (VACL), bem como a possível presença de vertigem.

como realizar: Duas etapas fazem parte desta pesquisa: NEOA e NEOF
> pesquisa do neoa: Indivíduos hígidos não apresentam nistagmo espontâ-
neo com os olhos abertos, em função da presença do efeito inibidor da fixação 
ocular (EIFO). Portanto, o nistagmo espontâneo quando presente com os olhos 
abertos é sempre considerado alterado, seja por problema periférico ou cen-
tral. NEOA pode ter origem ocular (nistagmo congênito), ou ter relação com 
a crise vertiginosa. Salvo estas exceções, este tipo de nistagmo é considerado 
de origem central, para efeito topo diagnóstico durante avaliação vestibular. 
Sugere-se tempo de registro entre 10 e 20s.
> pesquisa do neoF: Indivíduos sem queixas vestibulares podem apresen-
tar NEOF e, portanto, sua presença pode ser considerada normal desde que 
a medida da VACL não ultrapasse 6º/s. Deve-se sempre proceder à medida 
do NE após seu registro.. Alguns cuidados devem ser tomados em relação à 
identificação e à medida do nistagmo: haver pelo menos três batimentos de 
mesma direção, de preferência, consecutivos e com medida aproximada de 
VACL  e este valor final deve ser obtido pela medida média de pelo menos três 
batimentos. Por ter caráter conclusivo na investigação vestibular, esta etapa do 
exame não pode ser negligenciada, devendo o tempo de registro ser suficiente-
mente longo, de 20 a 40s. Assim, nistagmos do tipo alternante, cíclico, vertical 
de origem central poderão ser registrados.

como interpretar:  Na prova do NEOA não é esperada a ocorrência de nis-
tagmo, de nenhum tipo. Quando presente, o nistagmo deverá ser confirmado 
por meio do registro e/ou pela observação do avaliador no movimento ocular 
do paciente. Quando confirmada a existência, deve-se excluir a possibilidade 
de componente congênito. É importante observar e descrever o tipo de nis-
tagmo e sua evolução no percurso do registro quanto à diminuição, extinção 
ou aumento de sua frequência e/ou VACL. Na prova do NEOF pode ocorrer 
o nistagmo como fenômeno fisiológico normal. Nestes casos, usualmente os 
nistagmos possuem VACL  menor do que 6º/s e são horizontais. Entretanto, 
o nistagmo nesta prova também pode sugerir comprometimento vestibular, 
periférico e/ou central. É importante lembrar que a presença do nistagmo es-
pontâneo pode influenciar o resultado das outras provas vestibulares.

nota: A pesquisa do nistagmo espontâneo também pode ser realizada sem 
o registro de um equipamento, ou seja, a olho nu, com os óculos de Frenzel 
(lentes de Frenzel) ou com a VNG. 



14 15peSquiSa do niStagmo SemieSpontÂneo ou direcional 

objetivo: Verificar a presença, tipo e direção do nistagmo com olhos abertos nas 
quatro posições chamadas cardinais do olhar, ou seja, para cima, para baixo, para 
a direita e para a esquerda. O movimento ocular não deve exceder 30º do olhar 
frontal, podendo ocorrer produção do nistagmo fisiológico a partir deste grau. 

instruções ao paciente: O paciente deve olhar do centro para um ponto à di-
reita e à esquerda, para cima e para baixo. É importante manter cabeça imóvel 
e seguir o estímulo visual apenas com o olhar. 

o que buscar no registro: A ocorrência ou não de nistagmo. Quando presen-
te, o nistagmo deve ter suas principais características descritas quanto ao tipo, 
direção e velocidade (VACL).

como interpretar: A presença do nistagmo semiespontâneo ou direcional 
sugere comprometimento de vias vestibulares, periférico ou central. As carac-
terísticas do nistagmo e os resultados das outras provas direcionarão o tipo de 
envolvimento. Pode estar presente na fase aguda das disfunções periféricas, 
nas lesões do tronco encefálico e/ou cerebelo. Pode ser uni, bi ou multidirecio-
nal, quando ocorre em diferentes tipos ou direções do olhar.

observação: A pesquisa do nistagmo semiespontâneo ou direcional também 
pode ser realizada sem o registro de um equipamento, a olho nu ou com a 
VNG. Neste caso, o paciente deve seguir o dedo do avaliador (ou um objeto 
qualquer), e a movimentação do foco visual não deve exceder 30º à direita, à 
esquerda, para baixo e acima. É importante mencionar que alguns medica-
mentos e substâncias, como as bebidas alcoólicas, podem ser responsáveis 
pelo surgimento deste tipo de nistagmo. 

peSquiSa do raStreio pendular   

objetivo: Avaliar a integridade do sistema oculomotor no controle dos movi-
mentos lentos de perseguição dos olhos. 

posição do paciente: A pesquisa do rastreio pendular é realizada com o pa-
ciente, de preferência, sentado na cadeira de exame, com os olhos abertos.

instruções ao paciente: Solicita-se ao paciente que acompanhe a movimen-
tação de um pêndulo, realizada mais comumente no plano horizontal. É uma 
prova que depende muito da atenção e colaboração do paciente. Atualmente, 
tem-se utilizado os recursos da Barra de Leds e, dessa maneira, o paciente 
acompanha o movimento luminoso do equipamento.

como interpretar: O traçado é interpretado de acordo com a sua regularida-
de. A movimentação pode estar alterada por influência do nistagmo espontâ-
neo (NE) e/ou semiespontâneo (NSE) com os olhos abertos. Obtém-se uma 
curva sinusoidal que é classificada em quatro tipos. Nas vestibulopatias pe-
riféricas e centrais, os tipos III e IV são os mais evidentes, respectivamente. 
Em equipamentos computadorizados, pode-se avaliar o ganho em três frequ-
ências do estímulo (relação entre os picos de velocidade dos olhos e do alvo).

peSquiSa do niStagmo optocinÉtico

objetivo: Avaliar o sistema visual de perseguição que envolve a fóvea, as vias 
subcorticais e corticais. Para isso são observados presença, direção, velocidade, 
ganho e simetria do nistagmo (sentido horário e anti-horário da barra de Leds).

posição do paciente: A pesquisa do nistagmo optocinético é realizada com o 
paciente sentado na cadeira de exame com os olhos abertos. 

instruções ao paciente: Utiliza-se uma placa com pontos luminosos móveis 
da barra de Leds, ajustado na altura dos olhos do paciente, que é orientado a 
acompanhar o movimento realizado nos sentidos horário (H) e anti-horário 
(AH) do olhar. Desta forma, são desencadeados movimentos de perseguição 
involuntários com correção do olhar para o ponto de fixação.

como interpretar: É importante considerar a simetria das respostas em re-
lação à velocidade angular da componente lenta (VACL) do nistagmo, para 



16 17avaliação da sua ocorrência, direção e para o cálculo da preponderância di-
recional do nistagmo (PDN). O nistagmo optocinético é o resultado do re-
lacionamento entre os sistemas ocular e vestibular e pode estar alterado na 
presença do nistagmo espontâneo (NE) e/ou semiespontâneo (NSE), ambos 
com os olhos abertos. Assimetria, diminuição, inversão e ausência de resposta 
podem estar presentes nas disfunções vestibulares.

peSquiSa do niStagmo per-rotatório

objetivo: A prova rotatória pendular decrescente (PRPD) permite a avaliação 
dos pares sinérgicos dos canais semicirculares (CSC), oriunda da rotação alter-
nada da cadeira, 180° no sentido horário e anti-horário, realizando um movimen-
to pendular periódico de amplitude decrescente. O estímulo rotatório gera uma 
corrente endolinfática, que excita ou inibe os canais estimulados alternadamente, 
produzindo uma sucessão de batimentos oculares que se alternam quanto à sua 
direção. Esta prova é capaz de avaliar o estado de compensação labiríntica, iden-
tificar lesões do sistema canal semicircular posterior/nervo vestibular inferior, 
confirmar a arreflexia vestibular, e observar o efeito da fixação visual. 

posição do paciente: O paciente sentado, com os olhos fechados, flexiona a cabe-
ça 30º para frente, posição adequada para estimular os canais semicirculares la-
terais. Para avaliar os canais semicirculares verticais, por meio da VENG, a flexão 
deve ocorrer 60° para trás e 45° para a direita, e 60° para trás e 45° para a esquerda.

tipos de estimulação: Utiliza-se uma cadeira giratória, que é deslocada 90° do 
centro. Depois de liberada, realiza-se um movimento sinusoidal (pendular) perió-
dico com amplitude decrescente. O nistagmo per-rotatório pode ser investigado 
sem a fixação do olhar, na escuridão total, com os olhos fechados, ou com a fixação 
do olhar para avaliar a interação vestíbulo visual.

instruções ao paciente: Permanecer de olhos fechados, com a manutenção da 
cabeça na posição adequada durante a rotação da cadeira, até o término de cada 
estimulação. Orientar o paciente a manter a atenção e a conversação com o exa-
minador, realizando cálculos e respondendo perguntas.

o que buscar no registro: Avalia-se o nistagmo per-rotatório, que aparece no 
registro em períodos de batimentos em diferentes direções, dependendo da po-
sição da cabeça. O nistagmo é horizontal à estimulação dos canais semicircula-
res laterais, e oblíquo (torcional ou vertical, dependendo da posição cefálica), à 
estimulação dos canais semicirculares verticais. Sua componente rápida tem a 
direção da rotação.

como interpretar: O nistagmo per-rotatório é avaliado por meio da direção 
e da medida da velocidade de sua componente lenta em sentido anti-horário 
e horário das rotações. Em seguida, é feito o cálculo da preponderância di-
recional do nistagmo (PND) dos CSCs laterais, posteriores e superiores. A 
presença de nistagmo pré-rotatório e sua possível influência nos resultados 
da prova também devem ser pesquisadas. Na fase aguda das vestibulopatias 
periféricas, há sobreposição do nistagmo espontâneo em relação ao nistag-
mo per-rotatório de mesma direção. Nas vestibulopatias periféricas crônicas 
pode haver ausência ou diminuição de resposta em uma direção da rotação 
à estimulação dos canais verticais à VENG e ausência total ou parcial de res-
postas. Nas síndromes da fossa posterior pode ocorrer a ausência de efeito 
inibidor da fixação ocular e a abolição do nistagmo oblíquo à estimulação dos 
canais verticais, com preservação do nistagmo horizontal à estimulação dos 
canais laterais.

peSquiSa do niStagmo póS-calórico

objetivo: A prova calórica possibilita a avaliação funcional de cada labirinto 
separadamente e, desta forma, permite comparar as respostas entre os labirin-
tos direito e esquerdo. A inspeção do meato acústico externo deve preceder a 
estimulação calórica, a fim de se conhecer a anatomia do meato e verificar a 
presença de possível cerúmen. Quando presente, o cerúmen deve ser removi-
do para permitir a entrada adequada do fluxo de ar ou água durante a irrigação.  

posição do paciente e condições da sala: A prova calórica é realizada com o 
indivíduo na posição supina com a cabeça inclinada 30° para frente ou com 
o paciente sentado, com a cabeça inclinada 60° para trás. Nesta posição, os 



18 19canais semicirculares laterais ficam posicionados no plano vertical possibili-
tando melhor estimulação calórica. A estimulação calórica deve ser realizada 
com os olhos fechados (OF), ou olhos abertos e escuridão total, ou olhos aber-
tos e lentes de Frenzel.  Deve-se evitar a luminosidade na sala de exame du-
rante a prova, pois o potencial córneo-retinal é sensível à luz, que pode alterar 
a amplitude do nistagmo.  

tipos de estimulação: O tipo de estimulação frequentemente utilizado na 
prova calórica é a estimulação calórica bitérmica. A prova calórica pode ser 
realizada tanto com água quanto com ar. Trabalhos mostram que a estimu-
lação a ar, além de ser mais bem tolerada, pode ser realizada na presença de 
alterações de orelha média, como perfurações de membrana timpânica e mas-
toidectomias.  

As temperaturas usualmente utilizadas na irrigação com água são 44°C e 
30°C. Há várias referências às temperaturas com o uso do ar, sendo que a mais 
referida na literatura científica internacional é 50°C e 24°C. No Brasil, são uti-
lizados estimuladores a ar com temperaturas de 42°C e 18°C ou 42°C e 20°C. 
O fonoaudiólogo deve estar atento para as especificações técnicas estabele-
cidas pelo fabricante do equipamento, bem como às pesquisas publicadas. Na 
ausência de nistagmo pós-calórico às temperaturas usuais, estímulos gelados 
devem ser utilizados, como por exemplo, 18°C, 12°C, 10°C e 0°C. O tempo de 
duração de cada estimulação é de 40 segundos para irrigação com água e 60 
ou 80 segundos para a irrigação com ar.   
O volume de água e ar também deve ser controlado (água 250 ml e ar em torno 
de 8 litros/minuto).

O intervalo feito entre as irrigações deve ser de 5 minutos para a irrigação 
com água e de no mínimo 3 minutos para a irrigação com ar.  Na presença de 
perfuração da membrana timpânica, utilizar apenas a estimulação a ar. Nes-
tes casos, a estimulação quente pode, eventualmente, resfriar o ar e inverter a 
direção do nistagmo.  

instruções ao paciente: O paciente deve ser orientado a permanecer de olhos 
fechados durante e logo após a estimulação, para o registro do nistagmo pós-

calórico. A abertura dos olhos, com a fixação de um ponto a frente do paciente, 
deve ocorrer apenas mediante solicitação do examinador. O paciente deve ser 
informado, também, sobre os sintomas que podem ocorrer durante as irrigações 
calóricas. É importante manter a conversação durante o registro do nistagmo 
pós-calórico, uma vez que o estado de alerta pode modificar a intensidade do 
nistagmo, evitando a inibição cortical das respostas.    

como interpretar: As irrigações com água ou ar às temperaturas quentes 
geram nistagmo com componentes rápidas na direção da orelha estimulada. 
As estimulações com temperaturas frias geram nistagmo com direção para 
o lado oposto à orelha estimulada. Os parâmetros de normalidade para a 
prova calórica dependem do equipamento, tipo de estímulo, tempo de es-
timulação e temperatura utilizada. Assim, cada serviço deve estabelecer 
seus parâmetros de normalidade. A análise quantitativa do nistagmo pós-
calórico baseia-se nos valores da velocidade angular da componente lenta 
do nistagmo (VACL), que reflete a intensidade da resposta vestibular. São 
consideradas alterações quantitativas do nistagmo pós-calórico: hiporrefle-
xia, hiper-reflexia e a arreflexia. Hiporreflexia é uma redução anormal do nis-
tagmo pós-calórico; hiper-reflexia é um aumento exacerbado do nistagmo 
pós-calórico e a arreflexia é a ausência de nistagmo pós-calórico às tempe-
raturas convencionais e geladas. A irrigação gelada permite a confirmação 
de uma hiporreflexia severa ou ausência total de respostas nistágmicas. Para 
comparar as respostas calóricas das orelhas direita e esquerda utiliza-se a 
“Fórmula de Jongkees”, que determinará se as repostas obtidas nas quatro 
estimulações resultam em um predomínio labiríntico (PL) ou em uma pre-
ponderância direcional do nistagmo (PDN).
> predomínio labiríntico (pl): As respostas de uma orelha prevalecem sobre 
as repostas da outra, ou seja, considerando as quatro estimulações, os nistag-
mos pós-calóricos mais intensos pertencem ao mesmo labirinto.
> preponderância direcional do nistagmo: Há prevalência de repostas numa 
determinada direção do nistagmo, ou seja, considerando as quatro estimu-
lações os nistagmos pós-calóricos mais intensos têm a mesma direção, não 
pertencendo ao mesmo labirinto.   
Na presença de respostas intensas (hiper-reflexia) ou respostas muito redu-
zidas (hiporreflexia) na primeira estimulação ou em uma única estimulação, 



20 21a pesquisa do nistagmo pós- calórico, nesta irrigação, deve ser repetida para 
a confirmação do achado. Antes de iniciar as irrigações, deve-se pesquisar a 
presença do nistagmo pré-calórico. A presença deste nistagmo deve ser con-
siderada na análise da prova. Na abertura dos olhos, após o registro do nistag-
mo pós-calórico, espera-se uma redução no valor da velocidade angular da 
componente lenta do nistagmo (VACL) de 50% a 60%, indicando a presença 
do efeito inibidor da fixação ocular (EIFO).  
Além da avaliação quantitativa, a prova calórica fornece achados que indicam 
comprometimento do sistema nervoso central (SNC).  São eles:
> ausência de eiFo: Na abertura dos olhos não há diminuição da VACL do 
nistagmo pós-calórico, podendo, em alguns casos, aumentar a intensidade. É 
um sinal raro. Se estiver presente nas quatro estimulações calóricas, indica 
lesão central.
> nistagmo pervertido: É a presença do nistagmo pós-calórico do tipo verti-
cal ao invés do nistagmo horizontal ou horizonto-rotatório. É um sinal raro. Se 
estiver presente nas quatro estimulações calóricas, indica lesão central.
> nistagmo invertido: É um nistagmo que aparece na direção oposta à fisiolo-
gicamente esperada. Por exemplo: durante a prova calórica quente da orelha 
direita se espera um nistagmo com direção para o lado da orelha estimula-
da, ou seja, nistagmo para a direita. Caso o nistagmo ocorra para a esquerda, 
coloca-se a cabeça do paciente 120º para baixo (Manobra V de Brunnings) e se 
a direção do nistagmo for invertida para a direita, este deve ser considerado 
como nistagmo invertido. O nistagmo invertido deve ocorrer nas quatro esti-
mulações e é um sinal central raro. 

niStagmo póS-rotatório (prova de BáránY)    

objetivo: Avaliar o nistagmo pos-rotatório à estimulação dos canais semicircu-
lares horizontais e verticais. A realização da prova de Bárány é recomendada a pa-
cientes que apresentam sintomas e/ou sinais de comprometimento do sistema 
nervoso central. Esta pesquisa é realizada sem registro eletronistagmográfico.

posição do paciente: O nistagmo pós-rotatório é pesquisado em três posições 
da cabeça:

> Com a cabeça inclinada 30º para frente e de olhos fechados, o paciente sen-
tado na cadeira giratória sofre 10 rotações, em 20 segundos, no sentido horário 
e/ou anti-horário, devendo apresentar nistagmo horizontal, à parada abrupta 
na abertura dos olhos.
> Com a cabeça inclinada 60° para trás e olhos fechados, o paciente sentado 
na cadeira sofre 10 rotações, em 20 segundos, devendo apresentar nistagmo 
rotatório, à parada abrupta na abertura dos olhos.
> Com a cabeça inclinada 90º lateralmente sobre um dos ombros e olhos fecha-
dos, o paciente sentado na cadeira sofre 10 rotações, em 20 segundos, devendo 
apresentar nistagmo vertical, à parada abrupta na abertura dos olhos.  

como interpretar: A pesquisa do nistagmo vertical e rotatório nessa prova 
é de grande importância para a localização de lesões vestibulares no tronco 
encefálico. O sinal de Eagleton (presença de nistagmo horizontal e abolição 
do nistagmo rotatório e/ou vertical) é o que mais frequentemente ocorre nesta 
prova, e é sempre de origem central. A dissociação nistagmo-vertiginosa deve 
ser valorizada nesta prova, pois sua presença sugere comprometimento do 
sistema vestibular central.



22 reFerênciaS BiBliográFicaS

bronstein,a.; lempert,t.: tonturas. Diagnóstico e Tratamento – Uma abordagem prática. 
Rio de Janeiro: Revinter; 2010. 220p.  

caovilla, hh, ganança mm, munhoz, msl, silva mlg, frazza mm. Equilibriometria clínica. 
São Paulo: Atheneu; 199 9. 158 p.

caovilla, hh; ganança cf. Avaliação do Equilíbrio Corporal: Conceituação e Aplicação 
Clínica. In: Beviláqua MC et al (org) . Tratado de Audiologia. São Paulo: Santos; 2011. 
p.317-345.

capps et, preciado mc, paparellla mm, hoppe we. Evalution of the air caloric test as a 
routine examination procedure. Laryngoscope 1973; 83: 1013-1021 

ganança mm, caovilla hh, munhoz msl, silva mlg, ganança cf. Equilibriometria clíni-
ca. São Paulo: Atheneu; 1999. 

ganança m, vieira rm, caovilla hh. Princípios de otoneurologia. São Paulo: Atheneu; 
1997.  Vol. 1. 

gao yz, ying y, shen l. The air caloric test in its normal values. Adv. Oto-Rhino-Larung 
1983; 31: 191-197.

goebel ja et al. Head-shake vestibulo-ocular reflex testing: comparison of results with rota-
tional chair testing. Otolaryngol Head Neck Surg. 1995; 112: 203-09.  

jacobson gp, newman cw. Handbook of Balance Function Testing. St.Louis: Mosby Year 
Book, 1993. 

jacobson gp, shepard nt. Balance Function Assessment and Management. San Diego: 
Plural; 2008. P. 27-44.

mangabeira albernaz pl, ganança mm, falsetti hdc, ito yi, caovilla hh. Atlas de 
Vecto-electronistagmografia. São Paulo: Aché; 1984.

mor r, fragoso m, taguchi ck e figueiredo jffr. Vestibulometria e Fonoaudiologia – 
Como realizar e interpretar. São Paulo: Lovise; 2001

mor r, garcia dmj, friedmann psb. Análise comparativa das respostas vestibulares à prova 
calórica em pacientes submetidos ao exame vestibular sem e com o uso de medicação antiver-
tiginosa. Arq. Int. Otorrinolaringol. 2006;10(1): 22-7. 

norré. me. The position V of Brunnings in caloric tests. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 
1974;36(2):85-93

diretoria da SBFa_geStão 2010-2011

Mara Behlau_presidente Doris R. Lewis_vice-presidente 
Jacy Perissinoto_diretora científica 1 Letícia Mansur_diretora científica 2 
Vera Lúcia Mendes_diretora secretária 1 Vera Lúcia Garcia_diretora secretária 2 
Juliana Algodoal_diretora tesourera 1 Daniela Molini-Avejonas_diretora tesourera 2

guia prático de procedimentoS FonoaudiológicoS na avaliação veStiBular 

Departamento de Audição e Equilíbrio_concepção e texto Ana Paula Dassie Leite _revisão

Lia Assumpção_design Julia Mota_assistente  outubro 2011



SOCIEdAdE BRASILEIRA dE fONOAUdIOLOGIA   
AlAmedA JAú, 684 - 70 AndAr, São PAulo, SP
CeP 01420-002, tel. (11) 3873-4211 www.sbfa.org.br


