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NOVOS RUMOS DA OTONEUROLOGIA NO 
BRASIL

EDITORIAL

Nas últimas décadas a otoneurologia, assim 
como toda a medicina, sofreu importantes transfor-
mações. Essas transformações ocorreram por vários 
motivos, como o aumento da longevidade, a busca 
pela qualidade de vida, o surgimento de novas tec-
nologias de investigação diagnóstica e novas opções 
de tratamento. Em paralelo, modelos conceituais 
foram reformados e o foco da otoneurologia passou 
a não ser apenas o labirinto, mas o equilíbrio. Não 
apenas como conseqüência dessas mudanças, mas 
também em função da alta prevalência de pacientes 
com queixa de tontura nos consultórios, vários outros 
profissionais propuseram-se a diagnosticar e tratar as 
alterações do equilíbrio corporal. Entendemos que 
hoje a otoneurologia é uma especialidade multidisci-
plinar em que o otorrinolaringologista apresenta pa-
pel preponderante, pois possui a técnica de avaliação, 
investigação e abordagem do órgão primordial do 
equilíbrio: o ouvido. Torna-se fundamental defender 
nossa posição com profissionalismo e ética.

Tendo em mente esse novo e importante papel 
da otorrinolaringologia na área do equilíbrio corporal, 

o presidente da ABORL-CCF, Prof. Ricardo Ferreira 
Bento, sugeriu a formação de um departamento 
voltado aos interesses dos otorrinolaringologistas na 
área, o recém constituído Comitê de Otoneurologia 
da ABORL-CCF. Seus objetivos incluem: (1) a unifor-
mização de diagnóstico e condutas; (2) a promoção 
do ensino e da pesquisa de qualidade na área; (3) 
a divulgação dos avanços nos diversos aspectos da 
otoneurologia.

Foi com muita honra que recebemos e acei-
tamos o convite para organizar o novo segmento 
da ABORL-CCF que ora se inicia. Estamos no início 
de uma nova jornada e convidamos os colegas para 
que participem, enviando solicitações e sugestões 
que nos auxiliem a compor um departamento forte 
e representativo da otoneurologia brasileira.
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