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LESÃO DO NERVO OLFATÓRIO (1º PAR)

- Anosmia (perda de olfato)
- Parosmia (alterações do odor)
- Cacosmia (percepção alterada por odor
desagradável)
- Hiposmia (alterações no olfato)



Secção completa do nervo: cegueira nos campos visuais temporal e nasal do
olho ipsilateral, pois a lesão ocorre antes do quiasma óptico;

Secção completa do quiasma óptico: reduz a visão periférica e perda de visão
de metade do campo visual dos dois olhos;

Secção transversa completa do trato óptico: perda de uma das metades do
campo visual do olho contralateral e outra do campo ipsilateral. Comum em

pacientes acometidos por Acidente Vascular Cerebral.
 

Josefin Sans Bold

- Perda na acuidade visual (distinção de detalhes especiais
– forma e contorno de objetos)

LESÃO DO NERVO ÓPTICO (2º PAR)





LESÃO DO NERVO ÓCULO-MOTOR(3º PAR)

- Oftalmoplegia: ptose palpebral (queda da
pálpebra superior), dilatação pupilar (midríase)



LESÃO DO NERVO TROCLEAR (4º PAR)

-Paralisia do músculo oblíquo superior
- Afetam a rotação inferomedial do bulbo do olho
ipsilateral



-Paralisia dos músculos da mastigação com desvio da
mandíbula para o lado lesado

- Ausência da capacidade de perceber sensações
suaves táteis, térmicas ou dolorosas na face

- Perda do reflexo córneo-palpebral e do reflexo de
espirro

LESÃO DO NERVO TRIGÊMEO (5º PAR)



LESÃO DO NERVO ABDUCENTE (6º PAR)

- Paralisia do músculo reto lateral do olho
- Desvio medial do olho lesado (estrabismo
convergente)
- Diplopia



LESÃO DO NERVO FACIAL (7º PAR)
-  Paresia ou plegia dos músculos da mímica
- As lesões relacionadas a esses músculos podem ser:
central (paresia ou paralisia da parte inferior da
hemiface contralateral à lesão) ou periférica (paresia ou
paralisia de toda a hemiface homolateral à lesão).
- Perda do paladar nos ⅔ anteriores da língua e / ou
alteração na secreção das glândulas lacrimais e salivares
(parótida, sublingual e submandibular)



LESÃO DO NERVO FACIAL (7º PAR)

- Ausência do reflexo córneo-palpebral
- Incapacidade do fechamento da pálpebra
- Sensibilidade auditiva aumentada (hiperacusia)



LESÃO DO NERVO VESTIBULOCOCLEAR (8º PAR)

- Nistagmo (movimentos involuntários dos olhos
em todas as direções)
- síndrome vertiginosa
- tontura
- Desequilíbrio 
- Perda parcial / completa da audição



LESÃO DO NERVO GLOSSOFARÍNGEO (º9 PAR)

- Afetar o paladar do ⅓ posterior da língua
- Reflexo do vômito no lado lesionado
- Perda ou redução do reflexo de engasgo
- Alteração na percepção da deglutição.



LESÃO DO NERVO VAGO (10º PAR)

- Disfonia (dificuldade para falar e rouquidão)
- Afonia (perda da voz)
- Disfagia (dificuldade para deglutir)
- Queda do palato mole do lado afetado
- Desvio da úvula para o lado oposto da lesão
- Ausência do reflexo de vômito
-Estridor respiratório



LESÃO DO NERVO ACESSÓRIO (11º PAR)

- Prejuízo funcional dos músculos esternocleidomastóideo
e trapézio



LESÃO DO NERVO HIPOGLOSSO (12º PAR)

- Paralisia na metade ipsilateral da língua,
causando disfunção motora
-  Ápice se desvia para o lado paralisado
devido a não oposição do músculo genioglosso.



AVALIAÇÃO DOS NERVOS CRANIANOS

- 1º Par: Pedir para o paciente fechar os olhos, depois
ocluir uma das narinas e inspirar profundamente. São
utilizados odores como café, baunilha e hortelã.
- 2º Par: Testes de Acuidade visual, campos visuais,
fundoscopia e reação pupilar à luz.



AVALIAÇÃO DOS NERVOS CRANIANOS

-3º, 4º e 6º par: Solicitar ao paciente que acompanhe com o
olhar o dedo do examinador ou um alvo próximo à uma

distância aproximada de um braço do paciente que é
movido em um padrão típico de H. Pedir ao paciente para
olhar fixamente o nariz do examinador enquanto as duas
mão do examinador são colocadas em uma posição média
entre o paciente e o examinador, o exeminador move uma

das mãos enquanto o paciente olha para seu nariz, a seguir o
paciente é orientado a olhar para a mão em movimento e

depois voltar a olhar o nariz do examinador.



AVALIAÇÃO DOS NERVOS CRANIANOS

- 5º Par: Palpação da face, avaliação da abertura e
fechamento da boca.
-7º Par: O examinador pode pedir para o paciente sorrir,
franzir os lábios, fechamento forçado dos olhos, elevar as
sobrancelhas, dilatação das bochechas enquanto o
examinador traciona qualquer um dos músculos que está
sendo testado para o lado oposto. Percepção de gosto
conhecido pelo paciente.



AVALIAÇÃO DOS NERVOS CRANIANOS

- 8º Par: Uso de diapasão, sussurrar um número na orelha
do paciente e solicitar que ele repita, Teste de Weber,
Teste de Fukuda, Teste de impulso da cabeça
- 9º, 10º e 12º Par: Revisão de fonemas. Pedir ao paciente
que abra a boca e medir a simetria na elevação do
palato. E pedir para o paciente colocar a língua para fora.



AVALIAÇÃO DOS NERVOS CRANIANOS



AVALIAÇÃO DOS NERVOS CRANIANOS

- 11º Par: Movimento giratório da cabeça.
Encolher os ombros.
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