
 � 31/08
08h00 - 09h15 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: Triagem auditiva 
neonatal
Coordenação: Renata Akiyama Bortoni

 yPerspectiva de triagem auditiva em hospitais 
privados - Katia Maria Weiss 
 yO bebê com deficiência auditiva : como conduzir? - 
Luisa Barzaghi Ficker 
 yPEATE VA, PEATE VO, PEATE FE: o que são todas 
estas siglas? São todas iguais? - Mônica Jubran 
Chapchap
 yBebês de baixo risco x bebês de alto risco : 
principais recomendações para cada população - 
Tania Alves Barbosa

08h00 - 09h15 - Auditório 12 - 5º andar

Painel: Neonatologia e 
deglutição
Coordenação: Deborah Salle Levy

 yTécnicas de estimulação oral para recém nascidos 
prematuros – Sheila Tamanini de Almeida
 yO atendimento fonoaudiológico em neonatos com 
cardiopatia congênita - Heloisa Regina Fernandes
 yAlimentação do recém nascido com fissura 
labiopalatina – Daniela Aparecida Barbosa

08h00 - 09h15 - Auditório 11 - 5º andar

Mesa Redonda: Otimizando 
achados do sistema auditivo 
periférico e central: promessas 
e realidade para usuários de 
prótese auditiva
Coordenação: Katia de Almeida  

 ySandra Barretto Giorgi Santanna
 yMarcia Rumi Suzuki
 yDanilo Euclides Fernandes
 yKatia Miriam de Melo Silveira 

09h20 - 10h35 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: Distúrbios em 
motricidade orofacial
Coordenação: Daniele Fontes Ferreira Bernardes

 yHábitos orais deletérios - Fabiane Miron Stefani
 yAtualização sobre tratamento dos distúrbios nas 
funções orofaciais - Debora Martins Cattoni
 yPrograma de intervenção para as alterações de fala: 
novas abordagens – Taísa Giannecchini Gonçalves de 
Souza

09h20 - 10h35 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: Saúde auditiva em 
músicos
Coordenação: Caroline da Cunha Valim Gouveia

 yConsiderações importantes no planejamento de um 
programa de preservação auditiva para músicos - 
Débora Lüders
 yProtetores auditivos para músicos, por que são 
diferentes dos demais?  - Katya Marcondes Freire
 yControle e notificação audiológica de perdas 
auditivas em músicos, pontos principais a 
considerar - Alice Pena
 yExames objetivos e otoemissoes em musico - 
Simone Andrijauskas

09h20 - 10h35 - Auditório 12 - 5º andar

Painel: Intervenção precoce
Coordenação: Evelyn Freitas de Carvalho

 yAvaliação audiológica precoce em bebês com 
microcefalia pelo Zika Vírus - Barbara Cristina da 
Silva Rosa 
 y Impacto da infecção do Zika Vírus na audição - 
Daniela Capra
 yAchados audiológicos na criança com Zika Vírus - 
Lilian Muniz

11h00 - 12h15 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: Diagnóstico 
audiológico
Coordenação: Natalia Martinez Fernandes

 yO desafio das perdas auditivas mínimas - Carmen 
Barreira Nielsen
 yLaudo audiológico, recomendações e normas - 
Thelma Costa
 yRecomendações, norma ISO8253-1 e sua relação 
com a norma regulamentadora 7 - Viviane Fontes 
dos Santos 

11h00 - 12h15 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: Fonoaudiologia e 
câncer de cabeça e pescoço
Coordenação: Lilian Neto Aguiar Ricz

 yProtocolo de avaliação e terapia pré-radioterapia 
em câncer de cabeça e pescoço - Juliana Portas
 yPerspectivas na atuação fonoaudiológica no 
linfedema pós CCP - Débora dos Santos Queija
 yReabilitação vocal pós tireoidectomia total: 
atualizações e perspectivas futuras - Michelle 
Ferreira Guimarães
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11h00 - 12h15 - Auditório 12 - 5º andar

Mesa Redonda: Próteses 
auditivas osteoancoradas
Moderação: Isabela de Souza Jardim 

 yEliane Aparecida Techi Castiquini
 yFrancisco José Vieira Osterne
 yElaine Soares Monteiro Pinto
 yEloá Francisco Drobina 

11h00 - 12h15 - Auditório 8 - 5º andar

Mini Curso: Oficina de 
fluência – uma abordagem 
complementar para o 
tratamento da gagueira
Coordenação: Marcia Helena Moreira Menezes

 yDaniela Zackiewicz

13h45 - 15h00 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: Fonoaudiologia e 
neurologia
Coordenação: Maysa Tibério Ubrig

 yAtuação fonoaudiológica nas disartrofonias - 
Roberta Busch Ferreira
 yO uso da eletroestimulação na reabilitação das 
disartrias e disfagias – Marina Martins Pereira 
Padovani
 yAlterações de linguagem nas patologias com 
comprometimento motor – Ariella Fornachari 
Ribeiro Belan

13h45 - 15h00 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: Terapia 
fonoaudiológica em casos de 
perda auditiva
Coordenação: Aline Romeiro Casado

 ySingularidade do enquadre terapêutico pós-
diagnóstico de deficiência auditiva em bebês - 
Beatriz Cavalcanti de Albuquerque Caiuby Novaes
 yParticularidades da intervenção terapêutica 
fonoaudiológica em crianças com perda auditiva 
neurossensorial moderada bilateral - Debora 
Oliveira Granha Moreira
 yTerapia fonoaudiológica da criança usuária de 
implante coclear bilateral -  Mariane Perin da Silva 
Comerlatto
 y Indicadores de prognostico no desenvolvimento de 
crianças usuária de implante coclear - Maria Stella 
Credidio

13h45 - 15h00 - Auditório 12 - 5º andar

Mesa redonda: Como otimizar  
o rendimento terapêutico de 
usuários de implante coclear 
em indivíduos de baixa renda 
social
Moderação: Cristina Gomes de Ornelas Peralta

 yCarla Rigamonti 
 yÉrica Fernanda Lavezzo Dias
 yHeloisa Romeiro Nasralla

13h45 - 14h15 - Auditório 10 - 5º andar

Mini Curso: Entendendo 
o efeito da estimulação 
top-down e botton-up no 
potencial evocado auditivo de 
tronco cefálico com estimulo 
completo
Secretária: Isabela de Souza Jardim

 yEliane Schochat

14h15 - 14h45 - Auditório 10 - 5º andar

Mini Curso: Treinamento 
auditivo musical. Uma 
proposta para usuários de 
implante coclear, de prótese 
auditiva e indivíduos adultos 
e idosos. como fazer na rotina 
clínica. 
Secretária: Isabela de Souza Jardim

 yKatya Marcondes Freire

15h05 - 16h20 - Auditório 16 - 5º andar

Mini Curso: Conceito de 
autorregulação e disfonias 
comportamentais: uma 
relação a ser explorada
Coodenação: Rosiane Yamasaki

 yMara Behlau  
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15h05 - 16h20 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: Audição bimodal com 
diferentes tecnologias
Coordenação: Ana Cristina Hiromi Hoshino

 yDispositivos implantáveis + AASI - Isabela de Souza 
Jardim 
 yAudição bimodal utilizando o naida link - Juliana 
Teixeira Moreira 
 y Implante coclear + AASI - Ana Tereza de Matos 
Magalhães  

15h05 - 16h20 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: Reabilitação de 
indivíduos com implante 
coclear
Coordenação: Flávia Alves Bagatini

 yDesenvolvimento de audição e linguagem em 
crianças de 3 a 6 anos de idade - Angela Ribas 
 yFatores que impactam o desempenho e 
prognóstico de adultos usuários de implante 
coclear - Brasilia Maria Chiari 
 yPreparando o paciente para a terapia. Da telemetria 
ao check up do implante. Pontos que fazem a 
diferença - Bruna Lins Porto 
 yParâmetros de desenvolvimento de vocabulário de 
usuários de implante - Claudia Aparecida Colalto 

15h05 - 16h20 - Auditório 12 - 5º andar

Painel: Saúde auditiva
Coordenação: Katya Marcondes Freire

 y Impacto de exposições químicas na saúde auditiva 
- Andréa Cintra Lopes
 yNovas perspectivas na avaliação dos efeitos 
auditivos e não auditivos decorrentes da exposição 
a ruído  - Ana Claudia Fiorini
 yAvaliação da efetividade de um programa de preservação 
auditiva - Claudia Giglio de Oliveira Gonçalves

16h45 - 18h00 - Auditório 1 - 4º andar

Mesa Redonda: Casos clínicos  
sobre avaliação e reabilitação 
vestibular: como faço?
Coordenação: Rita Mor

 yAna Claudia Candelot   
 yAvenilda de Azevedo Silva  
 yHeloisa Helena Caovilla Malavasi Ganança

16h45 - 18h00 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: Ronco e apneia do sono
Coordenação: Taísa Giannecchini Gonçalves de Souza

 yDiagnóstico otorrinolaringológico e condutas – 
Alexandre Akio Nakasato

 yA importância da interdisciplinaridade na clínica 
dos distúrbios do sono – Yasmin Salles Frazão
 yAtuação fonoaudiológica nos distúrbios 
respiratórios - Giovanna Diaferia 

16h45 - 18h00 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: Avaliação 
eletrofisiológica da audição
Coordenação: Daniela Capra 

 yPotencial evocado auditivo em indivíduos 
imunodeprimidos - Carla Gentile Matas
 yPotencial de ação composto do nervo auditivo 
evocado eletricamente em crianças com implante 
coclear bilateral - Fernanda Ferreira Caldas 
 yAvaliação do Sistema Auditivo Periférico e Central 
em Crianças com diagnóstico de Transtorno do 
Espectro da Neuropatia Auditiva - Katia de Freitas 
Alvarenga
 yPrincipais aspectos de exames PEATE na TANU - 
como faço ? - Mariene Terumi Umeoka Hidaka 

 � 01/09
08h00 - 09h15 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: Fonoaudiologia em 
disfagia neonatal e pediátrica
Coordenação: Caroline Silvério 

 yRoteiro de avaliação clínica da deglutição em 
neonatologia e pediatria: como eleger um 
protocolo que seja ideal ? - Deborah Salle Levy
 yParticipação do fonoaudiólogo na indicação de 
vias alternativas de alimentação na infância – 
Lisiane de Rosa Barbosa
 yAspiração em lactentes sem fatores de risco - 
Karina Elena Cadioli Bernardis Bühler

08h00 - 09h15 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: Processamento 
auditivo central
Coordenação: Marisa Ruggieri Marone

 yProposta de triagem do processamento auditivo 
central - Silvana Frota
 yHabilidades auditivas centrais em crianças de 
6 a 12 anos com deficiência intelectual - Liliane 
Desgualdo Pereira
 yO impacto de alterações condutivas sobre as 
habilidades auditivas - Adriana Neves de Andrade 
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08h00 - 08h30 - Auditório 10 - 5º andar 

Mini Curso: Teste dicótico 
de sentenças em Português 
Brasileiro: desenvolvimento e 
medidas de referência 
Secretária: Juliana Maria Nanni Da Silva Neves  

 yMaristela Julio Costa 

08h30 - 09h00 - Auditório 10 - 5º andar 

Mini Curso: Como podemos 
empregar a teleaudiologia na 
pratica clinica: cuidados que 
devemos ter?  
Secretária: Juliana Maria Nanni Da Silva Neves  

 yDeborah Ferrari

09h20 - 10h35 - Auditório 15 - 5º andar

Mesa Redonda: Distúrbio de 
voz relacionado ao trabalho
Moderação: Leslie Piccolotto Ferreira

 yKatia Nemr 
 yFabiana Copelli Zambon
 yGustavo Polacow Korn

09h20 - 10h35 - Auditório 11 - 5º andar

Mini Curso: Audição e 
cognição
Coordenação: Isabela de Souza Jardim

 yTop down e botton up o que considerar no 
processo de seleção e adaptação de AASI? -  Katia 
de Almeida 
 yAspectos cognitivos em indivíduos com perda 
auditiva usuários de AASI - Maria Cecília Martinelli 
Iório

09h20 - 09h50 - Auditório 12 - 5º andar

Mini Curso 1: Aplicação de uso 
da bandagem - apresentação 
de casos 
Secretária:  Fabiane Miron Stefani Mini 

 yAndréa Pereira da Silva

09h50 - 10h20 - Auditório 12 - 5º andar

Mini Curso 2: O olhar estético  
em Motricidade Orofacial
Secretária:  Fabiane Miron Stefani Mini

 ySilvia Regina Pierotti de Filippis

11h00 - 12h15 - Auditório 15 - 5º andar

Mesa Redonda: Condutas em 
desordens do processamento 
auditivo central: conversando 
sobre casos clínicos
Moderação: Eliane Schochat 

 yMariana Cardoso Guedes
 yFabiola Ferrer Del Nero Mecca
 yMaria Flavia Bonadia Bueno de Moraes
 yFatima Cristina Alves Brancobarreiro
 yLeonardo Henrique Buss

11h00 - 12h15 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: Presbifonia e 
presbifagia: avaliação 
otorrinolaringológica e 
tratamento fonoaudiólogico
Coordenação: Katia Nemr

 yAvaliação laríngea e da deglutição no idoso - 
Roberta Ismael Dias Garcia
 yTerapia fonoaudiólogica nas presbifonias - Maysa 
Tibério Ubrig
 yAtuação fonoaudiológica nas presbifagias - Katia 
Alonso Rodrigue

11h00 - 12h15 - Auditório 12 - 5º andar

Painel: Cuidados auditivos em 
escolares
Coordenação: Cynthia Harumi Yokoyama 
 yPrograma de triagem auditiva e de linguagem em 
escolares - Tânia Pereira 
 y Estratégias voltadas à prevenção de perdas auditivas 
e zumbidos em escolares - Adriana Bender Moreira de 
Lacerda
 yOrientações para um ambiente escolar com melhor 
qualidade sonora - Claudia Cruvinel Câmara
 yPrograma dangerous decibels Brasil: apresentação 
de uma nova proposta - Teresa Maria Momensohn dos 
Santos 
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13h45 - 15h00 - Auditório 16 - 5º andar

Painel: Reabilitação da audição
Coordenação: Ana Cristina Hiromi  Hoshino

 yAcompanhamento de individuos com perda auditiva e 
zumbido: e depois da adaptação? - Eliana Leite Coutinho 
 yComo elaborar protocolo de desenvolvimento das 
habilidades auditivas para implantados - Ingrid Gielow
 yOficina de leitura para o adolescente surdo: 
aboradagem fonoaudiologica - Beatriz Andrade Mendes

13h45 - 15h00 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: O uso da 
eletroestimulação na clínica 
fonoaudiológica
Coordenação: Marina Martins Pereira Padovani 

 yPossibilidades de uso da eletroestimulação no 
paciente adulto - Ana Paula Lefèvre Machado
 yEletroestimulação na disfagia pediátrica 
neurogênica - Carolina Castelli Silvério 
 yAplicabilidade do tens nos desiquilíbrios orofaciais 
- Paula Nunes Toledo

13h45 - 15h00 - Auditório 11 - 5º andar

Mesa Redonda: O implante 
coclear de norte a sul do país
Coordenação:  Maria Valeria Goffi Ggomes 

 y Izi Patricia Souza (PA)
 yFernanda Ferreira Caldas (DF)
 yPaola Angelica Samuel (SP)
 yFernando César Silva Cordeiro (GO)

13h45 - 15h00 - Auditório 12 - 5º andar

Mini Curso: Indo além do 
sistema auditivo periférico ao 
considerar a perda de audição
 yO processo de reorganização neural - Edilene Boéchat
 yTriagem do processamento auditivo central de 
novos usuários de protese auditiva - Sandra Ines 
Marcon 

15h05 - 16h20 - Auditório 1 - 4º andar

Mesa Redonda: Como tratar 
alterações de fala: casos clínicos
Moderação: Irene Queiroz Marchesan

 yAdriana Rahal Rebouças de Carvalho
 yZuleica Camargo  

15h05 - 16h20 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: A influência dos aspectos 
cognitivos e dos processos 

auditivos na aclimatização das 
próteses auditivas em idosos
Coordenação: Elisiane Crestani de Miranda Gonsalez

 yComo aplicar o treinamento formal em adultos e 
idosos usuários de prótese auditiva - Daniela Gil
 yDicas e orientações para melhorar a aderencia ao 
tratamento da perda auditiva no idoso - Tereza L. Bilton  
 yRespostas auditivas de usuários de de AASI após 
a terapia de processamento auditivo - Elisiane 
Crestani de Miranda Gonsalez

15h05 - 16h20 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: A clínica vocal e o uso 
de ferramentas tecnológicas
Coordenação: Leonardo Wanderley Lopes

 yEletroglotografia apliacada à clínica vocal – Marcia 
Simões Zenari
 yFerramentas de análise acústica: como auxiliar 
diagnóstico de patologias vocais – Maria Eugenia Dajer
 yUso da técnica de mineração de dados na análise 
de imagens laríngeas – Regina Aparecida Pimenta 

15h05 - 16h20 - Auditório 12 - 5º andar

Painel: Implante coclear
Coordenação: Renata Marcial Soares 

 yDificuldades do adulto surdo após o implante 
coclear - Sheila de Souza Vieira 
 yTelemetria objetiva e correlação com a percepção 
de fala  - Paola Angelica Samuel
 yProtocolo para seguimento e telemetria pós-op de 
IC - Maria Valéria Schmidt Goffi Gomez

16h45 - 18h00 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: Disfagias orofaríngeas 
e recursos terapêuticos
Coordenação: Cristina Lemos Barbosa Furia

 yForça e resistência de língua para deglutição: 
pesquisas recentes – Lica Arakawa Sugueno
 yA utilização da válvula de fala em pacientes com 
e sem ventilação mecânica – Katia Alonso Rodrigues
 yO uso da bandagem elástica na sialorréia – Andréa 
Pereira da Silva

16h45 - 18h00 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: Voz e reabilitação
Coordenação: Glaucya Madazio

 yConceitos da fisiologia do exercício aplicáveis ao 
condicionamento vocal - Flávia Azevedo Righi Badaró
 yTerapia de voz no tratamento de pacientes com 
nódulos vocais - Rosiane Yamasaki
 yTerapia de voz na paralisia unilateral de prega vocal 
- Felipe Moreti 
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16h45 - 18h00 - Auditório 12 - 5º andar

Painel: Prótese auditiva no SUS
Coordenação: Jacqueline Kadayan Domingueti

 yDemanda e organização do serviço prestado 
pela atenção básica de saúde auditiva - Cláudia a 
Ragusa-Mouradian
 yAconselhamento de pacientes - Mariana Buncana 
Simões Kanaan de Almeida
 yGestão e resultados de um programa - Karin de 
Albuquerque Barros Nivoloni
 yPronto atendimento em AASI: resolubilidade às 
queixas em um ambulatório  - Patricia Fernandes 
Rodrigues

 � 02/09
08h00 - 09h15 - Auditório 14 - 5º andar

Mini Curso: Diagnóstico  
audiológico, indicadores e 
dicas para um serviço de 
qualidade
Coordenadora: Carina Müller Corsi

 yAchados audiológicos de indivíduos idosos atendidos 
em uma clínica particular - Maria Cecilia Greco 
 yDiagnostico audiológico de adultos em serviço 
público e controle de qualidade -  Maria do Carmo 
Redondo 

08h00 - 09h15 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: Atuação 
fonoaudiológica na voz 
cantada
Coordenação: Thays Vaiano

 yDiferenças na avaliação da voz profissional cantada 
– Glaucya Madazio
 yPreparação de cantores nos diversos estilos 
musicais - Juvenal Ferreira de Moura
 yA visão fonoaudiológica no atendimento ao cantor 
– Cláudia de o Lima Camargo Pacheco  

08h00 - 09h15 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: Próteses auditivas em 
crianças
Coordenação: Christiane Schultz

 yPrincipais pontos para seleção e adaptação de 
prótese auditiva em crianças especiais - Cilmara 
Cristina Alves da Costa Levy 
 yRelações entre audibilidade de sons de fala, uso 
de amplificação sonora e habilidades auditivas em 
crianças - Eliane Carvalho da Costa
 yMedidas de verificação na população infantil - 
Jeziela Cristina Raimundo 

09h20 - 10h35 - Auditório 14 - 5º andar

Painel: Avaliação do 
processamento auditivo 
central
Coordenação: Mariana Cardoso Guedes

 yDicas para o profissional não experiente - Maura 
Ligia Sanchez
 yDificuldades na avaliação do processamento 
auditivo central - Marisa Ruggieri Marone
 yOtites e achados no processamento auditivo 
central - Maria Francisca Colella dos Santos
 yAvaliação eletrofisiológica relacionada aos 
transtornos do processamento auditivo central -  
Milaine Dominici Sanfins

09h20 - 10h35 - Auditório 15 - 5º andar

Mesa Redonda: Debatendo 
diagnósticos e condutas em 
disfagia
Moderação: Ana Paola Forte

 yPatricia Paula Santoro
 yCristina Lemos Barbosa Furia
 yRoberta Ismael Dias Garcia

09h20 - 10h35 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: Marketing e coaching 
em fonoaudiologia
Coordenação: Thelma Costa 

 yDesenvolvimento de carreira e coaching em 
Audiologia-  Danilo Alves Mantovani
 yConsiderações dos Conselhos Federal e Regional - 
Silvia Maria Ramos
 yNeuromarketing, de que estamos falando e como 
empregar na fonoaudiologia? -Vanessa Clarizia 
Marchesin 

11h00 - 12h15 - Auditório 14 - 5º andar

Painel: Terapia 
fonoaudiológica para usuários 
de implante coclear
Coordenação: Claudia Aparecida Colalto

 yA terapia no paciente com implante em perda 
auditiva unilateral - Gisela Maria Pimentel Formigoni   
 yTerapia fonoaudiológica para usuários de implante 
bilateral -  Carolina Costa Cardoso  
 yAnalise de fatores que influenciam o atraso do 
desenvolvimento de percepção auditiva da fala 
em crianças com implante coclear - Raquel Stuchi-
Siagh  
 yEstratégias de terapia para crianças usuárias de 
prótese auditiva, com perda auditiva profunda - 
Ana Maria Mendes Oliveira  
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11h00 - 12h15 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: Paralisia facial: 
intervenção nas fases flácida e 
de sequelas
Coordenação: Adriana Rahal Rebouças de Carvalho

 yAspectos otorrinolaringológicos: Avaliação e 
condutas - Robinson Koji Tsuji 
 yTerapia fonoaudiólogica na fase flácida - Maria 
Valéria Schmidt Goffi Gomez
 yComo minimizar as sequelas da paralisia facial 
perifêrica com uso do biofeedback EMG - Daniele 
Fontes Ferreira Bernardes

11h00 - 12h15 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: Próteses auditivas em 
adultos e idosos
Coordenação: Cristiane Leite de Marchi

 yEstratégias de comunicação para usuários de 
prótese auditiva - Carla Cristina Backes
 yAvaliação da percepção de fala em adultos e idosos 
- Christiane Marques do Couto
 yVerificação eletroacústica do recurso de 
rebaixamento de frequência - Luciana Garolla 
 yAcompanhamento e manutenção de qualidade 
auditiva: como orientar? - Marcia C  Mota Ferreira

13h45 - 15h00 - Auditório 16 - 5º andar

Mini Curso: Tecnologia em 
fonoaudiologia
 yA aplicação de um software como ferramenta na 
investigação da atenção auditiva sustentada  -  
Mariza Ribeiro Feminan
 yFerramentas (aplicativos para tablets) para estimular 
a linguagem de crianças usuárias de prótese auditiva 
e implante coclear -  Maria Isabel Kós Pinheiro de 
Andrade

13h45 - 15h00 - Auditório 14 - 5º andar

Painel: Intervenção vocal em 
profissionais da voz
Coordenação: Maria Gabriela Bernardo da Cunha

 yAtuação fonoaudiológica no setor de 
teleatendimento – Viviane Maria Oliveira Barrichelo 
Lindstrom
 yPreparação vocal em profissionais de locução de 
games – Marcia Helena Moreira Menezes
 yPreparação vocal de elencos – Thays Vaiano 

13h45 - 15h00 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: Avaliação vestibular
Coordenação: Ana Claudia Candelot

 yProposta de intervenção para prevenção de quedas 
- Carlos Kazuo Taguchi
 y Integração entre audição e movimento - Aline 
Cabral de Oliveira Barreto
 yComo avaliar os testes estáticos dinâmicos na 
plataforma de força fixa - Lucia Kazuko Nishino

15h05 - 16h20 - Auditório 11 - 5º andar

Mini Curso: Intervenção 
terapêutica em pacientes 
queimados
Secretária: Paula Nunes Toledo

 yPaulo Eduardo Damasceno Melo

15h05 - 16h20 - Auditório 14 - 5º andar

Mini Curso: Terapia 
fonoaudiológica
 yA terapêutica em casos de espectro da neuropatia 
auditiva - Altair Cadrobbi Pupo
 yEficácia do treinamento auditivo em pacientes com 
baixo rendimento escolar - Ana Paula Bertagnolli

15h05 - 16h20 - Auditório 15 - 5º andar

Painel: Desenvolvimento de 
linguagem e suas implicações
Coordenação: Kelly Vasconcelos Chaves Martins

 yDesenvolvimento de linguagem do bebê a termo e 
do prematuro - Jacy Perissinoto
 yAtraso de linguagem: o que devemos saber ? – 
Mariana Lopes Fávero
 yFoniatria e questões familiares – Rosa Maria 
Rodrigues dos Santos

15h05 - 16h20 - Auditório 11 - 5º andar

Painel: Avaliação audiológica 
em neonatos e lactantes
Coordenação: Mônica Jubran Chapchap

 yTimpanometria de banda larga: resultados de 
absorvência em neonatos - Doris Ruthy Lewis
 yAchados do PEATE na suspeita do Espectro Autista 
- Flávia Ribeiro
 yPotencial evocado auditivo de tronco encefálico 
com frequência específica VA e VO em neonatos 
com alteração condutiva - Priscila Karla Santana 
Pereira
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