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Atuação Fonoaudiológica no Equilíbrio: muito mais que Reabilitação Vestibular 

 
 

Relatório 
 

Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2019, das 9h às 12h, reuniram-se se no 

auditório do Espaço Business, situado na Av. Paulista nº 1776 – 4º andar, São Paulo/SP, 

representantes do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região (CRFa 2ª Região), do Conselho 

Federal de Fonoaudiologia (CFFa), da Academia Brasileira de Audiologia (ABA) e fonoaudiólogos 

que atuam na área de avaliação e reabilitação vestibular, para participarem de evento organizado 

pela Comissão de Audiologia, com objetivo de ampliar a visão do fonoaudiólogo sobre as 

possibilidades de atuação em Reabilitação Vestibular.  

A conselheira Patrícia Fernandes Rodrigues, presidente da Comissão de Audiologia do 

CRFa. 2ª Região, agradeceu a presença dos profissionais, realizou a leitura de mensagem 

encaminhada pela presidente deste Regional, conselheira Vera Regina Vitagliano Teixeira, que 

justificou ausência devido à compromissos profissionais e apresentou dados do perfil realizado 

pelo Conselho para caracterizar a atuação fonoaudiológica em avaliação e reabilitação vestibular 

no Estado de São Paulo.   

Conselheira Patrícia informou que 101 respostas foram recebidas, diante de questionário 

disponibilizado no site do CRFa 2ª Região,  em junho de 2019, encaminhadas na sua maioria por 

profissionais com mais de 10 anos de atuação na área de Otoneurologia, e que os principais 

aspectos observados foram os seguintes: a maior parte dos profissionais atuam em serviços 

privados (clínicas/consultórios e hospitais), recebem pacientes encaminhados por 

otorrinolaringologistas e neurologistas, não realizam ações voltadas à promoção do equilíbrio e  

consideram o termo “Reabilitação Vestibular” adequado aos procedimentos que realizam.  

Na sequencia, iniciou-se a mesa “A visão multidisciplinar para manutenção do equilíbrio, 

nos diversos níveis de atenção à saúde”, composta pela Profa. Dra. Ana Claudia Fiorini, pelo 

fisioterapeuta Bruno Porto Bordim e pela médica fisiatra Carolina Pastorin Castineira, moderada 

pela Fga. Lucia Nishino, conselheira da Comissão de Audiologia do CRFa 2ª Região/SP.  
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Após discussão da temática, com ampla participação dos profissionais presentes, algumas 

questões foram elencadas, dentre as quais: necessidade do fonoaudiólogo realizar parcerias com 

outras especialidades médicas e demais profissionais da saúde, uma vez que os 

encaminhamentos na sua maioria são de otorrinolaringologistas e neurologistas; possibilidade 

do fonoaudiólogo integrar equipes multiprofissionais para desenvolver ações de promoção do 

equilíbrio; importância dos fonoaudiólogos despertarem para a amplitude de ações a serem 

realizadas nas áreas de Educação em Saúde e Ambiental, bem como voltadas à promoção, 

prevenção, recuperação e não apenas à reabilitação.  

Ressaltou-se a necessidade de ampliar trabalhos em grupo direcionados às questões de 

equilíbrio, de forma interdisciplinar, uma vez que a rede de reabilitação é incipiente, tanto no 

setor público como privado. Além disso, seria uma estratégia para desonerar gastos do sistema 

de saúde.  

Destacou-se a importância da temática Reabilitação Vestibular/atuação fonoaudiológica 

na tontura ser mais difundida no meio fonoaudiológico. Deve-se encontrar estratégias para 

desvincular essa atuação da especialidade de Otoneurologia e inseri-la desde o primeiro ano da 

graduação em Fonoaudiologia, ao discutir-se promoção da saúde e atuação interprofissional, 

uma vez que a Reabilitação Vestibular não é de apenas uma especialidade profissional. É 

imprescindível que o graduando de Fonoaudiologia tenha em sua formação esta prática e 

aprenda os princípios da atuação fonoaudiológica na tontura, para contribuir nas discussões 

interdisciplinares. Dessa forma, será possível divulgar as contribuições do fonoaudiólogo nas 

equipes voltadas à promoção do equilíbrio corporal dos indivíduos. Também se ressaltou a 

importância da participação das sociedades científicas nas discussões e ações dessa temática. 

Em um dado momento do debate, foram apresentadas questões referentes aos baixos 

valores praticados pelos convênios, exigências de encaminhamentos médicos, diferença de 

valores para terapia fonoaudiológica e terapia de Reabilitação Vestibular. Conselheira Patrícia 

informou que há um representante do Conselho Federal de Fonoaudiologia na ANS para tratar 

de tais assuntos, mas que a competência legal dos Conselhos é restrita para ações junto aos 

convênios médicos. 
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Por fim, conselheira Patrícia agradeceu a presença de todos e ressaltou que o atual 

Colegiado do CRFa 2ª Região buscará promover outros momentos de discussão, com temática 

diversa, para aproximar os fonoaudiólogos do Conselho.  

 

 

 

Comissão de Audiologia 
CRFa. 2ª Região 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


