Porto Alegre, Brazil - Hotel Deville
22 e 23 de outubro de 2022

APRESENTAÇÃO
O International Meeting with the Dizziness Experts chega à sua terceira
edição em 2022, após um adiamento necessário devido à pandemia global
pela COVID-19 que assolou e assustou o mundo como um todo.
É uma alegria imensa chegar a terceira edição desse evento que já marcou a
otoneurologia brasileira. A ideia inicial surgiu em 2018 na cidade de Barranquilla
(Colômbia) durante o congresso anual da ACORL (Associação Colombiana de
Otorrinolaringologia), quando os Drs. Zuma Maia e Renato Cal sentiram a falta de
eventos internacionais de otoneurologia no Brasil. Inicialmente a ideia seria de
dois dias de um curso imersivo, em uma estrutura pequena e simples com dois
professores de nível internacional, onde tivéssemos uma atmosfera íntima e
amistosa para que houvesse maior interação entre os colegas brasileiros e os
professores convidados.
Apesar das diversas opções de cidades brasileiras, optamos por realizar o
evento em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, uma
metrópole com mais de dois milhões de habitantes, e com boa logística de
voos internacionais e rede hoteleira que facilitasse a vinda de colegas dos mais
diversos países sul-americanos. Uma cidade com diversas atrações culturais e
de lazer, onde os participantes poderiam desfrutar do evento além de bons
restaurantes, bons shows e muita cultura local.
Na primeira edição, em 2018 tivermos a honra de contar com os Professores
Raymond Van de Berg (Maastricht, Holanda) e Jorge Madrigal (Cidade do
México, México). O plano inicial seria termos cerca de 30 participantes entre
médicos, ﬁsioterapeutas, fonoaudiólogos e outros proﬁssionais que se
envolvessem na abordagem dos pacientes vertiginosos. Para nossa feliz
surpresa, contamos com mais de 100 participantes, vindos de mais de 17
diferentes estados do país. Sem dúvida um sucesso muito além do esperado.

Em novembro de 2019, realizamos a segunda edição do evento, com a
participação de quatro renomados professores internacionais: Prof David Zee
(Baltimore, Estados Unidos), Prof Herman Kingma (Maastricht, Holanda), Prof.
Sérgio Carmona (Buenos Aires, Argentina) e Prof. Carlos Almiron (Buenos Aires,
Argentina). Nessa segunda edição, tivemos próximo de 200 participantes, vindo
de mais de 09 países diferentes, como: Portugal, Estados Unidos, Argentina,
México, Perú, Paraguai, Chile, Holanda e Uruguai. Além de brasileiros vindo de
19 estados diferentes da federação.
A edição de 2019, sem dúvida foi um marco e consolidou esse evento no
calendário dos maiores eventos da área de otoneurologia do Brasil, e talvez da
América Latina.
Infelizmente devido à pandemia do novo coronavírus, não foi possível a
realização do evento nos anos de 2020 e 2021. No entanto para essa terceira
edição, teremos a presença de dois grandes nomes internacionais, o Prof.
Michael Strupp (Munique, Alemanha) e o Prof. Michael Schubert (Baltimore,
Estados Unidos), além da Prof. Claúdia Candelot (Rio de Janeiro, Brasil).
Esperemos rever todos aqueles que participaram das últimas edições, assim
como, novos colegas que se interessem pela otoneurologia e reabilitação
vestibular.
Um forte abraço, e até outubro de 2022 em Porto Alegre
Zuma e Maia, MD PhD
Renato Cal, MD
Bernardo Ramos, MD PhD

CONHEÇA UM POUCO DO DIZZINESS EXPERTS

PROFESSORES

ZUMA E MAIA
MD PhD

RENATO CAL
MD

BERNARDO RAMOS
MD PhD

CLÁUDIA CANDELOT
AuD

MICHAEL STRUPP MICHAEL SCHUBERT
MD FANA, FRCP, FAAN

PT PhD

PEDRO MANGABEIRA
ALBERNAZ
MD, PhD

TEMAS ABORDADOS NO EVENTO

Anatomia e ﬁsiologia vestibular
Integrações do labirinto com o sistema nervoso central
Abordagem às principais doenças vestibulares e neurológicas relacionadas à tontura
Exame físico (como examinar) pacientes vertiginosos
Abordagem terapêutica aos pacientes com tontura
Reabilitação vestibular, do básico ao avançado
Atualizações sobre os temas mais atuais apresentados no Congresso da Sociedade Bárány.

Patrocínio DIAMANTE

Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Retorno Institucional
Simpósio Satélite (20min) tema compartilhado com a Comissão Cientíﬁca;
Espaço físico na área de Exposição para Exposição da marca na condição de patrocinador DIAMANTE,
com montagem exclusiva (todos os custos serão por conta da patrocinadora);
Vídeo Institucional na abertura e intervalos do curso;
Marca nos materiais de divulgação do evento: newsletter, cards do Facebook, Instagram
(stories, feed), grupo do WhatsApp;
Material nas pastas dos participantes.

Patrocínio OURO

Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Retorno Institucional
Vídeo Institucional na abertura e intervalos do curso;
Espaço para exposição de sua marca / empresa com montagem básica (mesa, cadeira);
Marca nos materiais de divulgação do evento: newsletter, cards do Facebook, Instagram
(stories, feed), grupo do WhatsApp;
Video Institucional na abertura do curso;
Material nas pastas dos participantes.

Patrocínio PRATA

Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Retorno Institucional
Espaço para exposição de sua marca / empresa com montagem básica;
Marca nos materiais de divulgação do evento: newsletter, cards do Facebook, Instagram
(stories, feed), grupo do WhatsApp;
Video Institucional na abertura do curso;
Material nas pastas do participantes.

Patrocínio APOIO

Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais)
Retorno Institucional
Patrocínio de produtos / serviços do curso que estejam contemplados dentro do custo
Bronze (Coﬀee break, pastas, blocos, fundo de palco, etc);
Marca nos materiais de divulgação do evento: newsletter, cards do Facebook, Instagram
(stories, feed), grupo do WhatsApp.
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