
 

 

FÓRUNS – 37º EIA 
Informações gerais para elaboração de RELATÓRIO DO FÓRUM 

 

FÓRUM Nº    
TÍTULO:  FÓRUM DE DIAGNÓSTICO E REABILITAÇÃO VESTIBULAR 
Coordenadores: Dr. Carlos Kazuo Taguchi e Dra. Luciane Domingues Figueiredo Mariotto 
Relator: Dra. Lúcia Kazuko Nishino 
Participantes: Fgo MS. Cleiton C. Fortes, Dra. Fátima Cristina Branco-Barreiro, Fga. MS. 
Gláucia Gonçalves Ranieri , Fga. MS. Renata Jacques e dra. Flávia Salvaterra Cusin. 
Quantitativo de participantes (em média):  

 
 

TEMAS DISCUTIDOS (registrar): 
Avaliação e escolha do candidato para Reabilitação Vestibular 
Princípios básicos da Reabilitação Vestibular 
A Reabilitação Vestibular no Idoso 
A Reabilitação Vestibular nas disfunções periféricas 
As manobras de reposicionamento na Vertigem Posicional Paroxística Benigna. 
 
 

 
 

APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS 
Foi organizada a sincronização da Mesa Redonda anterior ao Fórum, com os temas 
propriamente ditos, uma vez que se pretendeu situar o expectador no processo de 
compreensão dos mecanismos envolvidos na Reabilitação Vestibular. 
Contamos com as presenças dos seguintes convidados com seus respectivos temas: 
Cleiton Fortes: Avaliação e escolha do candidato para Reabilitação Vestibular 
Fátima Branco-Barreiro: Princípios básicos da Reabilitação Vestibular 
Gláucia Ranieri: A Reabilitação Vestibular nas disfunções periféricas 
Renata Jacques: A Reabilitação Vestibular no Idoso 
Flávia Cusin: As manobras de reposicionamento na Vertigem Posicional Paroxística Benigna. 
 

 

DISCUSSÕES REALIZADAS NO FÓRUM 
Neste primeiro Fórum de Reabilitação Vestibular, optamos por apresentar a fundamentação 
teórica, e o estado da arte acerca dos cuidados e processos envolvidos no atendimento do 
paciente com tontura periférica e com vertigem posicional. Foi considerado que a 
reabilitação contribui para casos periféricos e crônicos, e apresenta melhores resultados 
quando iniciado mais precocemente. 
Assim, não foi aberto um período para discussões, apenas, perguntas e respostas. 
 

 



 

 

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 
Tópicos discutidos no Fórum anterior (2021):  Não foram retomados, porque envolviam a 
avaliação do equilíbrio corporal. 
As deliberações determinadas foram atendidas?  
Não foram elencadas deliberações para este momento, conforme justificamos 
anteriormente. 
Se não foram atendidas, registrar dificuldades apontadas: 
Não houve deliberações. 
Principais deliberações acordadas no Fórum (2022) (registrar): 
Acorda-se o fato que a Reabilitação Vestibular envolve os princípios da neuroplasticidade do 
sistema de equilíbrio corporal humano, e deve ser executado por profissional capacitado e 
atualizado. A reabilitação promove melhores resultados quando supervisionada e 
personalizada para cada paciente. 

 


