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As variações anatômicas da artéria cerebelar inferior anterior e da artéria cerebelar 

inferior posterior podem se relacionar patologicamente com o nervo vestibulococlear, 

tendo como resultado a síndrome de compressão neurovascular do oitavo par 

craniano (NC VIII), que pode ser visualizada por ressonância magnética de crânio. 

Cursando com alterações em exames otoneurológicos e sintomas como: perda 

auditiva, zumbido, vertigem, entre outros 
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Identificar os sintomas e achados clínicos e otoneurológicos em pacientes com 

conflito neurovascular em oitavo par craniano e verificar se estes achados são 

estatisticamente significativos. 

Foi realizado um estudo transversal retrospectivo com a população de 14 pacientes 

que possuem alça vascular em oitavo par craniano em um serviço privado da cidade 

de Blumenau - SC. Coletou-se dados de prontuários e de laudos de exames 

otoneurológicos e de ressonância magnética de crânio. 

Tabela 1 – Análise descritiva das variáveis em pacientes com conflito neurovascular a direita.  

Dos 14 pacientes com conflito neurovascular em NC VIII comprovados por RNM de 

crânio, 7 (50%) pacientes são do gênero feminino e 7 (50%) do gênero masculino. 

Quanto à distribuição, a alça vascular foi exclusivamente a direita em 8 pacientes 

(57,14%), exclusivamente a esquerda em 3 pacientes (21,43%) e bilateral em 3 

pacientes (21,43%)  

Tabela 2 – Análise descritiva das variáveis mais frequentes em pacientes com conflito neurovascular a 

esquerda.  

VARIÁVEIS N % IC (95%) 

Gênero 

          Feminino 

          Masculino 

 

1 

2 

 

33,33 

66,67 

 

(0 - 86,68) 

(13,32 - 120,01) 

Idade (25 ± 18,03) 

Dif. entend. da fala 2 66,67 (13,32 - 120,01) 

Audiometria tonal - 

surdez 

2 66,67 (13,32 - 120,01) 

ECOG (>35%) 2 66,67 (13,32 - 120,01) 

Zumbido 1 33.33 (0 - 86,68) 

Hipoacusia 1 33.33 (0 - 86,68) 

Plenitude 1 33.33 (0 - 86,68) 

Tontura 1 33.33 (0 - 86,68) 

Cefaleia 1 33.33 (0 - 86,68) 

Otalgia 1 33.33 (0 - 86,68) 

VENG - SVPI 1 33.33 (0 - 86,68) 

VARIÁVEIS N % IC (95%) 

Gênero 

          Feminino 

          Masculino 

 

5 

3 

 

62,50 

37,50 

 

(28,95 - 96,05) 

(3,95 - 71,05) 

Idade (48,88 ± 17,72)   

Tontura 6 75 (44,99 - 105,01) 

Dif. ent. da fala 4 50 (15,35 - 84,65) 

VARIÁVEIS N % IC (95%) 

Romberg + 3 37,50 (3,95 - 71,05) 

Alteração NC II  3 37,50 (3,95 - 71,05) 

Plenitude 2 25 (0 - 55,01) 

Cefaleia 2 25 (0 - 55,01) 

Escotomas 2 25 (0 - 55,01) 

VENG – SVPI 2 25 (0 - 55,01) 

ECOG (>35%) 2 25 (0 - 55,01) 

Babinski - Weil 2 25 (0 - 55,01) 

Continuação Tabela 1 – Análise descritiva das variáveis em pacientes com conflito neurovascular a direita.  



VARIÁVEIS N % IC (95%) 

Gênero 

  Feminino 

  Masculino 

 

1 

2 

 

33,33 

66,67 

 

(0 - 86,68) 

(13,32 - 120,01) 

Idade  (48,33 ± 17,21) 

VENG – SVPI 

esquerda 

3 100% (100-100) 

Dif. entend. da fala 2 66,67 (13,32 - 120,01) 

ECOG (>35%) a E 2 66,67 (13,32 - 120,01) 

Zumbido Bilateral 1 33.33 (0 - 86,68) 

Plenitude 1 33.33 (0 - 86,68) 

Tontura 1 33.33 (0 - 86,68) 

BERA alterado a E 1 33.33 (0 - 86,68) 

Babinski – Weil 

alterado 

1 33.33 (0 - 86,68) 

Romberg-Barré 

alterado 

1 33.33 (0 - 86,68) 

Diadococinesia 

alterada 

1 33.33 (0 - 86,68) 

Alteração  NC V  1 33.33 (0 - 86,68) 

TABELA 3 – Análise descritiva das variáveis mais frequentes em pacientes com conflito neurovascular 

bilateral.  

Quando comparados ao grupo controle, pacientes com conflito neurovascular não 

tiveram nenhuma alteração otoneurológica estatisticamente significativa, seja ela 

direita, esquerda ou bilateral. 
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Discussão 

Em concordância com outros artigos, a distribuição de gêneros demonstrou-se 

simétrica. A idade média encontrada foi de 43,64 anos, demonstrando uma maior 

prevalência a partir da quarta década de vida. O conflito neurovascular foi 

encontrado unilateralmente em 78,57% dos pacientes, outros estudos similares 

demonstraram maior prevalência de casos unilaterais, diferença esta podendo ser 

explicada pelo avanço tecnológico em exames de imagem, possibilitando a 

visualização de alterações antes não vistas. A presença dos sintomas zumbido e 

hipoacusia demonstraram-se concordantes com estudos similares.  

Quanto a frequência do BERA, os resultados  alterados em pequena quantidade do 

nosso estudo em contrapartida com estudos similares mostraram-se concordante, 

sendo porém, inesperado, já que segundo a literatura pacientes com alça vascular 

deveriam ter alteração na condução de estímulos. Alguns sintomas presentes neste 

estudo não constam em outros estudos na literatura, porém possuem grande 

importância para diagnóstico diferencial do conflito neurovascular em NCVIII , 

sendo eles: otalgia, tontura, plenitude ipsislateral, síncope, cefaleia, dificuldade de 

entendimento de fala, escotomas e presença de ECOG alterado. 

Foram pesquisados testes de equilíbrio estático e dinâmico afim de esclarecer a 

topografia da vertigem, diferenciando causa periférica e central. Sendo pacientes 

com alterações de provas cerebelares e dos pares cranianos sugere-se uma causa 

central de vertigem.  Outros sintomas pesquisados nesse estudo como parestesia e 

paralisia facial estabelecem maior relação com conflito neurovascular envolvendo 

o quinto e sétimo pares cranianos, que por sua vez estão associados a alças 

vasculares envolvendo o NC VIII. De acordo com os resultados do presente 

estudo, não houve nenhuma associação entre qualquer sintoma e/ou alteração em 

exames otoneurológicos e a presença de conflito neurovascular envolvendo o NC 

VIII. Quanto ao sintoma de perda de audição unilateral, outros estudos mostram 

que não existe correlação entre as alças vasculares e a perda auditiva na maior 

parte dos casos. Em relação ao sintoma zumbido há estudos demonstrando que 

não há correlação entre este e o contato vascular com o NC VIII. 



Conclusão 

Os sintomas mais frequentes variam conforme a lateralidade do conflito. Como não 

houve associação entre a presença de conflito neurovascular e alterações 

otoneurológicas, é sugerido que o diagnóstico da síndrome causada pela compressão 

neurovascular deve ser de exclusão e correlacionando a clínica com achados 

otoneurológicos e de imagem. 

 

No entanto, uma revisão sistemática e meta-análise envolvendo 5 pesquisas anteriores 

mostrou que há uma relação estatisticamente significativa entre a presença de uma 

alça vascular com o NC VIII e sintomas otológicos, sendo que: indivíduos com perda 

auditiva unilateral eram 2 vezes mais propensos a ter alças vasculares em orelhas 

sintomáticas do que nas assintomáticas e indivíduos com zumbido pulsátil foram 80 

vezes mais propensos a ter um contato neurovascular do que os pacientes com 

zumbido não-pulsátil.  

A presença de alterações em exames clínicos e/ou complementares que apontam 

doenças consideradas como diagnóstico diferencial da compressão neurovascular em 

NC VIII, como alterações na VENG e ECOG, acabam por interferir na frequência e 

na associação dos sintomas dos pacientes com alça vascular em NC VIII. Dessa 

maneira, é difícil diferenciar a origem da queixa do paciente, tornando a afirmação 

dessa síndrome como uma patologia legítima ainda mais complexa nesses casos. 

Não foram encontrados na literatura recente outros estudos envolvendo uma gama tão 

extensa de sintomas e exames complementares e que estabelecessem uma relação 

dessas alterações com a presença da compressão neurovascular. As fracas e 

inexistentes associações trazidas por essa pesquisa podem ser resultado de um n de 

estudo muito reduzido, o que prejudica o resultado final.   

Somando-se as observações anteriores, é sugerido que essa variação anatômica pode 

ser considerada em algumas situações como normal, e não necessariamente uma 

entidade patológica.  Esses fatos apontam que o diagnóstico de uma síndrome 

causada pela compressão vascular do nervo vestibulococlear deve ser de exclusão, 

baseado na associação do quadro clínico, achados otoneurológicos e de imagem. 

Assim, a ocorrência de sintomas otoneurológicos, especialmente quando não estão 

categorizados em uma patologia otológica específica pode ser devido a outros fatores 

além do comprometimento neurovascular. 

Discussão 
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