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Introducao: A fisioterapia vestibular personalizada destaca-se como alternativa acessível e eficiente para o tratamento destes casos. Mas
que resultados os serviços especializados locais têm obtido?

Objetivos: Demonstrar os diferentes quadros otoneurológicos tratados em serviços de fisioterapia especializados, a duração média dos
atendimentos e os resultados obtidos.

Método: Foi realizado em estudo retrospectivo, por meio da coleta de informações de prontuários de pacientes atendidos por
fisioterapeutas vestibulares de quatro serviços de fisioterapia independentes do sul do Brasil durante o período de um ano. Foram
critérios de inclusão: prontuários completos, de junho/2017 a junho/2018; de pessoas com queixas vestibulares (desequilíbrio, tontura,
vertigem) e sintomas relacionados. Foram excluídos prontuários com informações incompletas, de pacientes sem queixas vestibulares ou
com tratamento fora da faixa de tempo proposta. Foram extraídas informações demográficas (idade e sexo), epidemiológicas (achados do
exame funcional vestibular e o diagnóstico fisioterapêutico) e dados sobre o tratamento fisioterapêutico (recursos utilizados e desfechos
obtidos – alta com melhora, alta sem melhora ou abandono). O projeto foi cadastrado no Comitê de Ética com CAAE
92702618.5.0000.0117.

Resultados: Foram incluídos 451 prontuários, com idade média de 60,3 anos e 77% eram mulheres. Queixa de crise episódica foi mais
prevalente (73%). Vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) foi o principal diagnóstico (59%), seguido de Hipofunção Vestibular
Unilateral (18%), Disfunção Cervical (9%) e Ansiedade (7%). Para intervenção se utilizaram: manobras de reposicionamento/liberação,
exercícios oculomotores, exercícios de equilíbrio estático e dinâmico e terapia manual cervical. Alta por melhora foi indicada em 83%
pacientes, 6% tiveram alta sem melhora e 11% abandonaram a acompanhamento. O tempo médio de acompanhamento foi de 2,4
semanas e o número médio de atendimentos foi de 2,5.

Conclusão: Conclui-se que, nos serviços especializados, a Fisioterapia Vestibular teve alto percentual de melhora e baixa rejeição, em
média em curto prazo e com baixo custo. Foram tratados, principalmente pacientes com VPPB e Hipofunção Vestibular Unilateral, mas
não exclusivamente e utilizadas manobras terapêuticas, exercícios personalizados de equilíbrio e terapia manual cervical."
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