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Introdução. A vertigem é caracterizada como uma tontura do tipo rotatória, que corresponde a uma sen-
sação de perturbação do equilíbrio corporal e está presente em diversas patologias. Mais conhecida como Ver-
tigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB), é uma das mais frequentes afecções do sistema vestibular. Para 
o tratamento dos pacientes vertiginosos, podem-se utilizar medicamentos, procedimentos cirúrgicos (quando 
necessário), ou manobras mecânicas através da Reabilitação Vestibular (RV). A Reabilitação Vestibular se des-
taca pela utilização de mecanismos fisiológicos estimulantes do sistema vestibular, que é trabalhada de forma 
prática, segura, não invasiva e sem efeitos colaterais comuns dos medicamentos. Objetivos. Identificar quais 
os benefícios do tratamento com Reabilitação Vestibular (RV) em indivíduos que apresentam Vertigem Posicion-
al Paroxística Benigna. Método. Realizou-se uma revisão de literatura tendo como base textos completos dis-
ponibilizados nas Bases de dados Lilacs, SciELO e PEDro, utilizando-se as palavras-chave “vertigem”, “vertigem 
posicional paroxística benigna”, “reabilitação vestibular”. Os textos selecionados foram aqueles que abordavam 
diretamente o tema da pesquisa, publicados entre os anos de 2005 e 2016, disponíveis em português. Foram 
incluídas nesta revisão, análise de ensaios clínicos, revisões de literatura, relatos de casos, estudos retrospec-
tivos, estudos de caso controle, estudos prospectivos randomizados, entre outros, que abordassem sobre a RV 
em indivíduos com diagnóstico clínico de VPPB. As intervenções poderiam ser manobras específicas (Epley, 
Semont, etc.) ou exercícios posicionais, de habituação, adaptação ou compensação. Adotou-se como critério de 
exclusão: demais labirintopatias como a neuronite vestibular, outras vertigens periféricas, labirintite, fístula do 
labirinto, disfunção do labirinto e vertigem de origem central, ou outras formas de intervenção fisioterapêutica 
utilizadas como tratamento para VPPB. Resultados. Resultaram da busca cerca de 88 estudos, mas apenas 
22 estudos clínicos com intervenção por Reabilitação Vestibular apresentaram os critérios determinados para 
esta revisão e foram selecionados para a análise crítica do conteúdo. Os estudos apontaram vários benefícios 
proporcionados pela Reabilitação Vestibular, a saber: melhora do controle postural, remissão dos sintomas, 
melhora do equilíbrio corporal, capacidade funcional, e redução do número de quedas em idosos. Conclusão. 
Os artigos selecionados nesta revisão mostraram que a Reabilitação Vestibular proporciona benefícios aos indi-
víduos com VPPB, melhorando a competência na realização das atividades diárias e a qualidade de vida desses 
indivíduos.
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