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VENHA SER UM MEMBRO
BENEMÉRITO DA FUNDAÇÃO
OTORRINOLARINGOLOGIA

•
•

•
•

•

•
•

•

Isenção da taxa de inscrição nos Congressos da FORL;
30% de desconto nos cursos teóricos. (A partir de 2010 somente os
membros da FO terão descontos).
10% de desconto nos cursos práticos;
10% de desconto sobre aquisição de material didático produzido
pela FO.
Receberá a revista Arquivos Internacionais de ORL, indexada à
Scielo, gratuitamente pelo correio;
Acesso livre a biblioteca da FORL
Poderá propor projetos sociais e de pesquisa que poderão ser
apoiados na forma de bolsas e auxílios de logística e financeiros
Diploma de Membro Benemérito.

2010

Acesse: Ou ligue parahttp://www.forl.org.br/membro_benemerito.asp (11) 3068-9855

Envie seus artigos para a Revista
Arquivos e venha fazer parte
também dessa conquista
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Diretoria da Fundação Otorrinolaringologia

Dr. Luiz Ubirajara Sennes
Presidente da Fundação Otorrinolaringologia

Dr. Richard Louis Voegels
Diretor Tesoureiro

Dr. Ronaldo Frizzarini
Secretário

Nossas Representações
Bahia - Dr. Marcus Lessa

Minas Gerais - Dr. Marcelo Hueb

Paraná - Dr. Marcos Mocellin

Rio de Janeiro - Dr. Roberto Meirelles e Dr. Shiro Tomita

Rio Grande do Sul - Dr. Geraldo Jotz

Coordenação Geral do Congresso
Dr. Richard Louis Voegels

Dr. Ricardo Ferreira Bento

Dra. Claudia Furquim de Andrade

Comissão Organizadora
Dra. Adriana Hachiya 

Dra. Mariana Hausen Pinna

Dr. Fábio de Rezende Pinna

Dr. Fabrízio Ricci Romano

Dr. Ronaldo Frizzarini

Dra. Isabela Jardim

Fga. Danielle Pedroni

Mônica Lira

Promoção e Organização:

Tel.: (55 11) 3081-4223 - e-mail: congresso2010@forl.org.br
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Carta do Presidente

Caro amigo 

Bem vindo ao nosso congresso!!! 
Caprichamos para que voce possa desfrutar o máximo possível. Você irá 

perceber que procuramos manter um clima familiar e de muita descontra-
ção, permitindo uma interação maior entre todos nós. Teremos inúmeras 
aulas, mesas e painéis de altissimo nivel, voltados ao dia a dia da nossa 

especialidade. Como novidade, cirurgias transmitidas ao vivo!! E a segun-
da edição da nossa divertidíssima gincana!!! E no sábado não perca nossa 

grande festa, Imperdível!!!

 

Um grande abraço
Comissão Organizadora

Ca
rt

a 
do
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de
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e
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Tabela de Valores de Inscrições

De 10/01/10 à 15/03/2010 .................................................................................................................................... R$300,00

De 16/03/10 à 15/06/2010 .................................................................................................................................... R$330,00

De 16/06/10 à 17/08/2010 .................................................................................................................................... R$400,00

Inscrições no Local* ................................................................................................................................................. R$600,00

*Sujeito à disponibilidade de vagas

Informações Importantes

Programa Assista às Aulas!!!

Para cada período de aula assistido no dia 11 de Setembro, o congressista irá receber um cupom que deverá ser preenchido e 

depositado em uma urna para concorrer a 03 Pacotes para o 10º Congresso da FORL, em Gramado.

Obs.: Os pacotes incluem inscrição, hospedagem e passagem aérea

Deposite seu cupom na urna que está no estande FORL. O sorteio acontecerá na festa de Encerramento do Congresso. Você precisa 

estar presente no momento do sorteio e apresentar um documento com foto para receber seu prêmio, caso seja um dos sorteados.

PARTICIPE!!!!

In
sc

riç
õe

s

Estacionamento
O estacionamento mais próximo do evento fi ca 

na Av. Rebouças, 600 e será cobrado uma tari-

fa especial para os congressistas, que deverá ser 

paga na saída de cada um dos dias utilizados.

Restaurantes Próximos ao 9º Congresso da FORL
 Italianos

Lellis Tratoria - R. Bela Cintra, 1849

In Citta I’ Expresso - R. Barata Ribeiro, 205

La Buca Romana - R. Oscar Freire, 2117

L’Osteria do Piero - Al. Franca, 1509

Vinheria Percussi - R. Cônego Eugênio Leite, 523

 Português
Antiquarius - Al. Lorena, 1884

 Judaico
Z Deli - Al. Lorena, 1689 e R. Haddock Lobo, 1386

 Espanhol
Don Curro - R. Alves Guimarães, 230

 Japones
Rangetsu of Tokyo - Av. Rebouças, 1394
Tendai - Al. Jaú, 1842
Sushimasa - R. Hadookck Lobo, 895
Midori - R. Dr. Melo Alves, 343

 Churrascaria
Rodeio - R. Hadoock Lobo, 1498
Vento Haragano - Av. Rebouças, 1001
Paulista Grill - R. João Moura, 257
Bovinus - Av. Rebouças, 1604

 Cozinha Rápida
Ritz - Al. Franca, 1088
Viena - R. Augusta, 1835
Lanches Frevo - R. Oscar Freire, 603
A Chapa - R. Dr. Melo Alves, 238

 Brasileiros
Andrade - Comida Típica Nordestina - R. Arthur 
de Azevedo, 874
Bargaço - Comida Típica Baiana - R. Oscar Freire, 1189

 Árabes
Folha de Uva - R. Bela Cintra, 1435
Arábia - R. Hadoock Lobo, 1397

 Lanches Rápidos
Mc Donalds - R. Henrique Shaumann, 80 e R. Au-
gusta, 1856
Burdog - Av. Dr. Arnaldo, 250
Dengosa Pães e Doces - R. Dr. Melo Alves, 281
Rockte’s - Al. Lorena, 2090
Pão com Manteiga - R. Hadoock Lobo, 141

 Naturais / Vegetarianos
Sattiva - Al. Itú, 1564
Cheiro Verde - R. Peixoto Gomide, 1078

 Pizzaria
Art’s Pizza - R. da Consolação, 3288

 Quilo
Caldo da Roça - R. Dr. Melo Alves, 54
Flight - R. Dr. Ovídio Pires de Campos, 171
Special Garden (Flat) - R. Dr. Mello Alves, 55

O 9º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia acontecerá de 09 a 11 de Setembro de 2010, das 08h00 às 18h45 e seu Pré-

-Congresso acontecerá no dia 08 de Setembro de 2010, das 8h00 às 18h00.

As aulas acontecerão no Centro de Convenções Rebouças (CCR), localizado na Av. Rebouças, 600 tendo também uma entrada 

secundária na Av. Dr. Enéas de Carvalho, 23 em São Paulo.

Também teremos aulas no 6º andar do Instituto Central do Hospital das Clínicas (ICHC), localizado na Av. Dr. Enéas de Carvalho, 255 e 

na Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), que fi ca na Av. Dr. Enéas de Carvalho, 647.

Atenção Palestrante
Vá até o Mídia Desk, localizado no 4º andar, Hall Coral e apresente a sua aula com no mínimo 3 horas de ante-

cedência da respectiva apresentação. Desta forma evitaremos quaisquer transtornos em sua aula.
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II Gincana Científi ca da FORL!!!

Fotos da I Gincana Científi ca da FORL, na Costa do Sauípe

A Gincana no Congresso passado foi um sucesso total e este ano não poderíamos deixar de fora!!!

Serão etapas de eliminatórias simples com perguntas e respostas entre residentes, 

pós-graduandos e fellows dos serviços reconhecidos pela ABORL-CCF.

Não deixe de comparecer no Hall do Salão de Exposições no dia 09/09 as 18:45hs para 

prestigiar a nova geração e se divertir com as brincadeiras.

Este ano a platéia poderá participar e dar pontos para o seu trio preferido e também ganha-

rão premios caso respondam corretamente.

Imagens meramente ilustrativasuuuustrtstrstrstrstrstratiataatatt vasIImamaImamaI gengengengenenns s ms ms ms meraerae
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 c
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1º Lugar - 03 Pacotes completos para o 10º Congresso da FORL (Gramado - RS)*

2º Lugar - 03 Netbooks 

3º Lugar - 03 Vale-créditos da FORL no valor de R$ 300,00 cada**

* Pacote Completo: 03 Inscrições, 03 hospedagens e 03 passagens aéreas.

** Vale-créditos devem ser utilizados em produtos da FORL até 30/03/2011.
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6º Andar – Sala Oftalmo

6º Andar – Sala Otorrino

ICHC

Anfi teatro Sala de Patologia 1104 (1º andar) 

Anfi teatro Técnicas Cirurgicas 4104 (4º andar)

FACULDADE DE MEDICINA

Entrada Rebouças (Térreo – Hall Bege e estacionamento) – Anfi teatro Rebouças e Secretarias

Andar Intermediário (Hall Azul) – Sala Amarela, Sala Vermelha e Área de Exposição

CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS

1º Andar (Hall Laranja) – Área de Exposição, Toillets e Área de Exposição

2º Andar (Salão de Exposições) – Sala Havana e Sala Verde

3º Andar (Hall Nobre) – Área de Exposições

4º Andar (Hall Entrada - R. Dr. Enéas de Carvalho) – Sala Coral e Trabalhos Científi cos Pôsteres

Locais das Salas de Aula

Lo
ca

is
 d

as
 S

al
as

 d
e 

Au
la

Teatro da FMUSP
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Hotel Mercure São Paulo Excellence

Rua Capote Valente, 500 - Pinheiros - São Paulo

Reservas: (55 11) 3069-4000 - Fax: (55 11) 3069-4047 

h3147-re1@accor.com.br

Distância do Hotel para o 

Centro de Convenções: 750 mts

Hotel Comfort Suítes Oscar Freire

Rua Oscar Freire, 1948 - Pinheiros - São Paulo

Reservas: (55 11) 2137-4700 

reservas.csof@atlanticahotels.com.br

Contato: Tatiana Menezes

Distância do Hotel para o 

Centro de Convenções: 600 mts

A - Hotel Mercure São Paulo Excellence - Rua Capote Valente, 500; B - Hotel Comfort Suítes Oscar Freire - Rua 

Oscar Freire, 1948; Fundação Otorrinolaringologia - Rua Teodoro Sampaio, 483; Faculdade de Medicina da USP - Av. 

Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 647; ICHC - Av. Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 255; Centro de Convenções Rebouças - Av. 

Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 23

H
ot

éi
s 

O
fi c

ia
is
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Comida JaponesaComida Italiana

Grande Festa de Encerramento com Música ao Vivo
11 de Setembro de 2010, a partir das 20h00

Clube Sírio Libanês – São Paulo

Av. Indianópolis, 1192
 

Comida ÁrabeComida Brasileira

ca ao VVivo
0

NÃO DEIXE DE 
COMPARECER

Festival de Comidas Típicas

Show com as bandas

Fe
st

a 
de

 E
nc

er
ra

m
en

to

Retire seu convite na secretaria da FORL nos dias 10/09 e 11/09 das 9h00 às 

18h00 e adquira o convite para seu acompanhante pelo valor de R$ 50,00*

*Vagas limitadas

Todo Congressista poderá retirar seu convite gratuitamente e ainda poderá adquirir convites para seus acompanhantes.

Haverá um estacionamento no local da Festa com uma tarifa especial para todos os participantes.

Bebidas a vontade!!!!!

O melhor do pop rock internacional
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Abdo Salomão

Adamastor Tavares da Cunha Guimarães

Adja Oliveira

Adriana Hachiya 

Adriana Lima Gurtler

Afonso Javaroni 

Afonso Ravanello Mariante

Agnaldo Aparecido Carlesse

Agrício Nubiato Crespo

Alberto Alencar Nudelmann

Aldo Eden Cassol Stamm

Alessandra Kiesewetter

Alessandra Zanoni

Alessandro Murano Ferre Fernandes

Alexandre Beraldo Ordones

Alexandre Camilotti Gasperin

Alexandre Enoki

Alexandre Felippu Neto

Alexandre Hamam

Alexandre Marcos Cavasini

Alexandre Murta

Alexandre Nakasato

Ali Mahmoud

Allex Ogawa

Álvaro Muiños de Andrade

Ana Carla S. Marchi

Ana Carolina Costa

Ana Cristina Kfouri Camargo

Ana Paula Bezerra

Ana Paula Serra

Anderson Castelo Branco de Castro

André de Campos Duprat

André Luiz Lopes Sampaio

Andrea Campagnolo

Andrea Felice dos Santos

Andréia Aparecida de Azevedo

Andréia Migueres Arruda

Andy de Oliveira Vicente

Anna Luiza Rech

Antonio Carlos Cedin 

Antonio Douglas Menon

Antônio Lobo de Rezende Neto

Aquiles F. Leal

Araken Quedas

Arthur Guilherme L. B. Augusto

Artur Grinfeld

Azis Arruda Chagury 

Berenice Dias Ramos

Bernardo Cunha Araújo Filho

Bernardo Faria Ramos

Bianca Maria Liquidato

Braz Nicodemo Neto

Bruno de Rezende Pinna

Bruno Leonardo Freire de Alencar 

Bruno Paulucci

Bruno Taccola Niedermeier

Camila Cristina Ishikawa

Carla Cristina Almeida Torres

Carlos Alberto Caropreso 

Carlos Augusto Anadão

Carlos Augusto Costa Pires de Oliveira

Carlos Augusto Ferreira de Araújo

Carlos Eduardo Nazareth Nigro

Carlos Roberto Ballin

Carlos Takahiro Chone

Carlúcio Martins Ragognete

Cassio Wasano Iwamoto

Celina Siqueira B. Pereira

Celso Gonçalves Becker

Christian Wiikmann

Christiane Spitz

Christiano de Giácomo Carneiro

Cícero Matsuyama

Ciríaco Cristóvão Tavares Atherino

Clara Santos

Clarice Maria Saba Silva 

Claudia Alessandra Eckley

Claudia Andréa Galindo de Calabrese

Cláudia Couto de Barros Coelho

Claudia Marcela Sempertegui Arevallo

Claudia Schweiger

Cláudio de Campos Rodrigues

Cláudio Márcio Yudi Ikino

Claudio Tobias Acatauassú Nunes

Cynthia Carla S. Nicolau

Daniel Lorena Dutra

Daniel Okada

Daniela Curti Thomé

Daniela Seabra

Danielle Andrade da Silva Dantas

Dayse Manrique

Débora Braga Estevão

Décio Lisboa de Castro

Denílson Fomin

Diego Maldonado Vega

Domingos Hiroshi Tsuji 

Domingos Lamônica Neto

Douglas Salmazo Rocha Morales

Edson Bastos Freitas

Edson Carlos Miranda Monteiro

Edson Ibrahim Mitre

Eduardo dos Santos Rodrigues Sadeck

Eduardo Santos dos Santos

Eduardo Stefani

Eduardo Tanaka Massuda

Ektor Tsuneo Onishi

Élder Yoshimitsu Goto

Elen Carolina David Joao de Masi

Eliana Rodrigues

Elisabeth Araújo

Elza Maria Lemos

Érica Ortiz

Erideise Gurgel da Costa Silveira

Estelita Teixeira Betti

Eulália Sakano

Evaldo Dacheux de Macedo Filho

Everardo Andrade da Costa

Fabiana Maia Nobre Rocha

Fabiano Bleggi Gavazzoni

Fábio Coelho Alves Silveira

Fábio de Rezende Pinna

Fábio Jacob 

Fábio Tadeu Moura Lorenzetti

Fabrício Scapini

Fabrizio Ricci Romano 

Fátima Emerson

Fátima Regina Abreu Alves

Fausto Kigui Nakandakari

Fayez Bahmed Júnior

Felipe Barbosa Madeira

Felipe Sartori Guimarães Fortes

Felippe Felix 

Palestrantes Convidados - ORL

Pa
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Fernanda Martinho Haddad 

Fernanda Sanjar

Fernando Danelon Leonhardt

Fernando Freitas Ganança

Fernando José Gosling

Fernando Oto Balieiro

Fernando Portinho 

Fernando Sasaki

Fernando Veiga Angélico Júnior

Flávia Lira Diniz 

Flávio Akira Sakae

Flávio Augusto Passarelli Prado

Flávio Carvalho Santos

Francini Pádua 

Francis Gutierrez

Francisco das Chagas Cabral Júnior

Francisco Mário de Biase Neto

Francisco Palheta

Francisco Polanski

Francisco Soares N. Sampaio

Gabriel Kuhl

Geraldo Augusto Gomes

Geraldo Pereira Jotz 

Gilberto Formigoni

Giovana Moretti

Godofredo Campos Borges

Graziela Q. Martins 

Guilherme Pilla Caminha

Gustavo Arruda Passos de Barros

Gustavo Haruo Passerotti

Hégena Líbia Costa

Helena Hotz Arroyo

Helena Maria G. Becker

Hélio Fernando de Abreu 

Heloísa Juliana Zabeu Rossi Costa

Henrique César Felippu Pinto

Henrique Faria Ramos 

Henrique Olavo Olival Costa

Henry Ugadin Koishi

Herton Coifman

Humberto Afonso Guimarães

Ian Selonke

Igor Tadeu Costa

Ingrid Helena Lopes de Oliveira

Isabela Peixoto Olivetti

Isabelle Soares 

Ítalo Roberto Torres de Medeiros

Ivan Cardoso Fairbanks Barbosa

Ivan Dieb Miziara

Ivo Bussoloti Filho

Iulo Baraúna

Jacinto de Negreiros Junior

Jair Cortez Montovani

Jair de Carvalho e Castro

Jamal Sobhi Azzam

Jan Alessandro Socher

Jeanne Oiticica

Jeferson Sampaio D’Avila

Jefferson Kiyoshi Takehara

João Batista de Oliveira

João Carlos Todt

João Daniel Caliman e Gurgel

João Ferreira de Mello Júnior

João Flávio Nogueira

João Jairney Maniglia

João Luiz Garcia de Faria

João Paulo de Santanna Pinto

João Roberto Ruocco 

João Telles Jr.

Jorge Augusto Hecker Kappel

Jorge Valentim Filho

José Antonio Apparecido de Oliveira

José Antonio Pinto 

José Celso Rodrigues de Souza

José Eduardo de Sá Pedroso

José Eduardo Lutaif Dolci

José Jarjura

José Luiz Rodrigues

José Ricardo Gurgel Testa

José Roberto Parisi Jurado

José Vicente Tagliarini

José Victor Maniglia 

Juliana Bertoncello

Juliana Gomes Paulino

Júlio Antonio Stédile Ribeiro

Júlio Miranda Gil

Karina Lezirovitz

Kátia Ricci Lobão Carvalho

Kleber Falcão Rebêlo

Krishnamurti M. A. Sarmento Junior

Larissa Neri

Leandro Azevedo de Camargo

Leão Mocellin

Leila Freire Rego Lima

Leonardo Bomediano

Leonardo Conrado Barbosa de Sá

Leonardo Fontes

Leonardo Haddad 

Leonardo Rueda

Lídio Granato 

Luc Louis Maurice Weckx

Luciana Mazoti

Luciana Miwa Nita 

Luciana Regina Vasconcelos Rodrigues

Luciano Rodrigues Neves

Lucinda Simoceli

Luisa Nascimento Medeiros

Luiz Antonio Prata de Figueiredo

Luiz Augusto Nascimento

Luiz Carlos Alves de Sousa 

Luiz Carlos de Melo Barboza Júnior

Luiz Carlos Gregório

Luiz Carlos Nadaf de Lima

Luiz Fernando Almeida dos Santos

Luiz Henrique Escudeiro Filho

Luiz Lavinsky

Luiz Rodolpho Penna Lima Júnior

Luiz Ubirajara Sennes 

Luiza Hayashi Endo

Manoel Luiz da Silva Cataldo

Mara Edwirges Rocha Gândara

Marcello Caniello

Marcelo Cardoso Figueiredo

Marcelo Ferreira da Silva

Marcelo Mendes Tepedino

Marcelo Mendes Tepedino Jr.

Marcelo Messias de Miranda

Marcelo Miguel Hueb

Marcelo Ribeiro de Toledo Piza

Márcia Akemi Kii

Márcio Abrahão

Márcio Nakanishi 

Palestrantes Convidados - ORL
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Marco Antonio Tuzino Signorini

Marco Aurélio Bottino 

Marco Aurélio Fornazieri

Marco Aurélio Gabrelon Junior

Marconi Teixeira Fonseca

Marcos Alexandre da Franca Pereira

Marcos Antonio de Melo Costa

Marcos Antonio Nemetz

Marcos Luiz Antunes

Marcos Mocellin 

Marcus Miranda Lessa

Maria Beatriz Rotta Pereira

Maria Dantas

Maria de Fátima P. Carvalho

Maria Elisa da Cunha Ramos

Maria Emília Gadelha Serra

Maria Rosa M. de Souza Carvalho

Mariana de Carvalho Leal

Mariana Hausen Pinna

Mariana Lopes Fávero

Mariana Magnus Smith

Mário Edvin Greters

Mário Luiz Freitas

Marise da Penha Costa Marques

Maruska Santos

Maura Catafesta Neves

Maurício Ganança

Maurício Kurc 

Mauro Becker Martins Vieira

Mauro Fernandes

Melissa Ameloti Gomes Avelino

Mercedes Fabiana dos S. de Araújo

Michel Burihan Cahali

Michelle Lavinsky Wolff

Miguel Hyppólito

Miguel Tepedino

Milena Lopes

Milene Massucci Bissoli 

Milton Malheiros da Silva

Milton Minoru Takeuti

Milton Nakao

Moacir Tabasnik

Moacyr Saffer

Mônica Gondim Amatuzzi

Mônica Menon Miyake

Myrian Marajó Dal Secchi

Nadejda Maria da Silva Varginha

Nelson Álvares Cruz Filho

Ney Penteado de Castro Júnior

Nicodemos José Alves de Sousa

Nilvano Alves de Andrade

Nivaldo Alonso 

Noemi di Biasi

Norimar Hernandes Dias

Norma de Oliveira Penido

Olavo de Godoy Mion

Omar Jaluul

Onivaldo Cervantes 

Orozimbo Alves Costa Filho

Oscimar Benedito Sofi a

Osíris de Oliveira Camponês do Brasil

Osmar Clayton Person

Osmar Mesquita Neto

Osvaldo Gomes de Souza

Oswaldo Carpes

Oswaldo dos Santos Paris

Oswaldo Rios

Patrícia Ciminelli Linhares Pinto

Patricia Daniela Oyama

Patrícia Maria Sens

Patrícia Paula Santoro 

Paulo Manzano

Paulo Mauricio Vieira Fernandes

Paulo Roberto Lazarini

Paulo Tinoco

Pedro Coser 

Pedro de Barros 

Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho

Pedro Geisel Santos

Pedro Luiz Mangabeira Albernaz

Pedro Paulo Vivacqua da Cunha Cintra

Perboyre Lacerda Sampaio

Priscila Bogar Rapoport

Rafael Aydar Nogueira

Rafael Burihan Cahali

Rafael Malinsky

Raimar Weber

Ralph Silveira Dibbern

Raquel Aguiar Tavares

Raquel Mezzalira 

Raquel Salomone 

Raul Nielsen Ibañez

Raul Vitor Rossi Zanini

Regina Helena Garcia Martins

Regina Stela Roland Ortega

Reginaldo Raimundo Fujita

Reinaldo Jordão Gusmão

Renata Cantisani Di Francesco

Renata Lopes Mori

Renata Ribeiro de M. Pilan

Renata Torres

Renato Cal

Renato Heller

Renato Roithmann 

Renato Telles de Sousa

Ricardo Dourado Alves

Ricardo Ferreira Bento

Ricardo Guimarães

Ricardo Maniglia

Ricardo Miranda Lessa

Ricardo Neves Godinho

Ricardo Rodrigues Figueiredo

Richard Louis Voegels

Rita de Cássia Cassou Guimarães Mendes

Rita de Cássia Soler 

Roberta Ismael Dias Garcia

Roberto Campos Meirelles

Roberto Eustáquio Santos Guimarães

Roberto M. de Oliveira Beck

Robinson Koji Tsuji 

Rodrigo Augusto de Souza Leão

Rodrigo de La Cortina

Rodrigo de Paiva Tangerina

Rodrigo de Paula Santos 

Rodrigo dos Santos Pego

Rogério Borghi Bühler

Rogério Caneppele Pasinato

Rogério Hamerschmidt 

Ronaldo Carvalho Santos Júnior

Ronaldo Frizzarini 

Rosana Emiko Heshiki

Roseli Saraiva Moreira Bittar

Palestrantes Convidados - ORL
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Rubens de Brito 

Rubens Sabóia da Silva

Rubens Sousa Santos

Rui Imamura 

Salomão Pereira

Sandra Irene Cubas de Almeida

Sandra Lira

Sandro de Menezes Santos Torres

Sandro Muniz Silva

Saramira Cardoso Bohadana

Sérgio Albertino 

Sérgio Bittencourt

Sérgio Edriane Rezende

Sérgio Henrique Kiemle Trindade

Sérgio Luís Miranda

Shirley Shizue Nagata Pignatari

Shiro Tomita 

Signe Schuster Grasel

Palestrantes Convidados - ORL

Pa
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es Silke Anna Theresa Weber

Silvia Bona

Silvia Regina M.C.L.Megale

Silvio Antônio Monteiro Marone

Silvio da Silva Caldas Neto

Sinval Pereira dos Santos

Sulene Pirana

Suzana Maria Giancoli

Syriaco Atherino Kotzias

Tânia Sih

Tanit Ganz Sanchez 

Tatiana Alves Monteiro

Tatiana B. A. Della Giustina

Tatiana Regina Teles Abdo

Thais Gonçalves Pinheiro

Thiago Bezerra 

Thomaz Fleury

Thomaz José Marra de Aquino

Tomas Gomes Patrocínio

Túlio Miguel Schein Wenzell

Valcinir Bedin

Vanessa Souza Ramos Guimarães

Vânia Garcia Wolf Santos

Vânia Maria da Cunha Paes

Vera Lúcia Ribeiro Fues

Vinicius Cotta Barbosa

Virginia Silva Gomes

Waldir Carreirão Neto

Walter Sedlacek Machado

Washington Luiz de Cerqueira Almeida

Wilma Terezinha A. Lima

Wilson Ayres

Wilson José Dewes
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Alessandra Samelli

Amanda Pagliotto

Ana Claudia Fiorini

Ana Cláudia Martinho de Carvalho

Ana Tereza Magalhães   

Anna Maria Jensen

Beatriz Andrade Mendes

Beatriz Ercolin

Beatriz Novaes

Bianca Fernandes Marcondes

Camila Rabelo

Carla Gentile Matas

Carla Marcondes Cesar A. Padovani

Cláudia Cruvinel Câmara

Claudia A. Ragusa-Mouradian

Claudia Regina Furquim de Andrade

Cristina Fúria

Cristina Ornelas

Danielle Pedroni Moraes

Débora Maria Béffi -Lopes

Dicarla Motta Magnani

Eliana Midori Hanayama

Eliane Schochat

Erica Miranda da Silva

Fabíola Flabiano

Fabíola Juste

Fátima Branco

Fernanda Chiarion Sassi

Fernanda Dreux

Fernanda Magliaro

Flavia Ribeiro

Gisele Ferrari  

Camila Zambon - Odontologista

Carlos Toyama - Radiologista

Eloisa Gebrim - Radiologista

Fabio Castro - Alergista

Flavia K. Issa Cevasco - Radiologista

Giovanni Guido Cerri - Radiologista

Joaquim C. Rodrigues - Pneumologista Pediátrico

João Batista de Paiva - Ortodontista

Palestrantes Convidados de Fonoaudiologia 

Palestrantes Convidados de Outras Especialidades 

Gisele Medeiros  

Gislaine Cordeiro

Haydée Fiszbein Wertzner

Heliane Campanatti

Ieda Chaves Pacheco Russo

Ingrid Gielow

Irina Alves

Isabela Crivellaro

Isabela Jardim

Ivone Ferreira Neves Lobo

Jacqueline Kadayan

Jeziela Raimundo

Juliana Iwahashi

Karina Buhler

Karoline Vasconcelos

Kátia Almeida

Katia Nemr

Katya Freire

Kellen Kutscher

Laura Mangilli

Léslie P Ferreira

Letícia Mansur

Lucia Kazuko

Luciana Oliveira Pagan-Neves

Luciana Trawitzki

Luisa Spezzano

Marcela Silagi

Márcia Menezes

Marcia Simões Zenari

Maria Cecília Bevilacqua

Maria Cecilia Greco

Maria Claudia Cunha

John L. Go - Radiologista

Luiz Vicente - Pediatra/Pneumo

Marcio Ricardo Garcia - Radiologista

Paulo Camara - Ortodontista

Paulo Saldiva - Patologista

Regina Lucia Elia Gomes – Radiologista

Regina Mingroni – Geneticista 

Wilson Sendyk - Odontologista

Pa
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esMaria Ines Krook

Maria Ines Vieira Couto

Maria Silvia Carnio

Maria Valeria Goffi -Gomes

Mariana Simões

Mariangela Lopes Bitar

Marina Puglisi

Marisa Frasson

Mariza Ribeiro Feniman

Maysa Tibério

Monica Chapchap

Paola Samuel

Patricia Simonetti

Pricila Sleifer

Rachel Stucchi

Regina Kneip

Renata Akiyama

Renata Leite

Renata Mamede  

Renata Rezende

Rita Mor

Rosane Chaves

Sabrina Cukier

Seisse Gabriela G. Sanches

Sheilla de Medeiros

Silmara Rondon

Simone Andrijauskas                  

Suelly Limongi

Talita Fortunato Tavares

Teresa Momensohn dos Santos
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Rinossinusite Crônica na Infância: 
Visão do Pediatra e do Otorrino

Desafi os da Rinologia   

08h00 - 09h20

14h00 - 15h20
Respirador oral - Discussão de 
casos clínicos

17h25 - 18h4515h35 - 16h55

Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* A participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 9º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

08h00 - 09h20 09h35 - 10h55 11h25 - 12h45

15h35 - 16h55

Otologia do Futuro e  Implantes 
de Orelha Média   

09h35 - 10h55

Refl uxo Laringo-Faríngeo - 
Discussão de Casos Clínicos

Disfonias de difícil caracteri-
zação - Pergunte aos “experts”

14h00 - 15h20

09
/0

9/
20

10
10

/0
9/

20
10

11
/0

9/
20

10

Sessões Interativas

Otite Média Crônica – Desafi os 
e Soluções

Síndromes Vestibulares: Como 
eu Faço?

09h35 - 10h55 11h25 - 12h45

Outras especialidades

Controvérsias em Polipose 
Nasossinusal  

Prática Baseada em Evidência

11h25 - 12h45
Limites do Acesso Endoscópico à   
Base de Crânio

Condutas na SAOS - Discussão 
de Casos Clínicos

14h00 - 15h20

17h25 - 18h25

Disfagia - Discussão de Casos 
Clínicos

Protocolo de Avaliação Eletro-
miográfi ca 

14h00 - 15h2008h00 - 09h20
Tratamento da Hipernasalidade 
da Fala

Se
ss

õe
s 

In
te

ra
tiv

as
 e

 S
im

pó
si

os
 S

at
él

ite

Almoço Didático FORL

Dr. Richard Louis Voegels, Dra. Francini Pádua, Dr. Renato Roithmann

Tema: Atualizações em Rinossinusites

Anfi teatro Rebouças CCR - 10/09/2010 - 13h00 às 14h00
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Cirurgias: Pólipo Vocal, Edema de Reinke, Faringoplastia Lateral, Alteração Estrutural Mínima

Cirurgiões: Luiz Ubirajara Sennes, Domingos Hiroshi Tsuji, Michel Cahali, Rui Imamura

08h00 - 12h45

11
/0

9/
20

10
10

/0
9/

20
10

Cirurgias: Estapedotomia, Colesteatoma, Implante Coclear

Cirurgiões: Ricardo Ferreira Bento, Rubens Brito

08h00 - 12h45

Cirurgias: Cirurgia Endoscópica Funcional (Rinossinusite Crônica com ou sem Polipose) e Sinu-

plastia por Balão, Turbinectomia Endoscópica, Adenoidectomia por Acesso Endoscópico e com 

Auxilio do Microdebridador

Cirurgiões: Fábio Pinna, Richard Louis Voegels, Marcus Miranda Lessa

14h00 - 18h45

Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* A participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 9º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades
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17www.forl.org.br/congresso2010

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas

Retire seu convite gratuitamente no 

estande do Laboratório Abbott, loca-

lizado no Hall Nobre de Exposições*
*Vagas limitadas
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* A participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 9º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

 08/09/2010 08h00 - 17h55

HORÁRIO TEMA PALESTRANTE

8:15 - 8:30 ABERTURA Ricardo Bento

Giovanni G Cerri

8:30 - 9:00 RM do osso temporal Carlos Toyama

9:05 - 9:35 Anatomia por TC multislice do osso temporal John Go

9:40 - 10:10 Processos Infecciosos e Infl amatórios do Osso temporal John Go

10:10 - 10:20 DISCUSSÃO: Comentários do otorrinolaringologista Rubens de Brito Neto

10:20 - 10:50 INTERVALO –

10:50 - 11:20 Avaliação por imagem pré FESS Eloisa S. Gebrim

11:20 - 11:30 DISCUSSÃO: Comentários do otorrinolaringologista Richard Louis Voegels 

11:35 - 12:05 Avaliação por imagem nos processos infl amatórios nasossinusais Marcio R. Garcia

12:05 - 12:15 DISCUSSÃO: Comentários do otorrinolaringologista Fábio de Rezende Pinna 

12:20 - 14:00 ALMOÇO –

14:00 - 14:30 Diagnóstico por Imagem na Paralisia Facial John Go

14:30 - 14:40 DISCUSSÃO: Comentários do otorrinolaringologista Ricardo Bento

14:45 - 15:15 Diagnóstico por imagem no zumbido John Go

15:15 - 15:25 DISCUSSÃO: Visão do otorrinolaringologista Tanit Ganz Sanchez

15:35 - 16:05 INTERVALO –

16:05 - 16:35 Diagnóstico por imagem pescoço- espaços cervicais Regina Lucia E Gomes

16:35 - 17:05 Diagnóstico por imagem por tumores da faringe e laringe Flávia K. Issa Cevasco

17:05 - 17:15 DISCUSSÃO: Comentários do otorrinolaringologista Luis Ubirajara de Sennes

17:15 - 17:45 Diagnóstico por imagem nas infecções cervicais profundas Eloisa S. Gebrim

17:45 - 17:55 DISCUSSÃO: Visão do otorrinolaringologista Ronaldo Frizzarini 

PALESTRANTE INTERNACIONAL CONVIDADO
Dr. John L. GO – University South Califórnia e House Ear Clinic

08/09/2010 - Pré-Congresso: Radiologia em Otorrinolaringologia - Sala Vermelha CCR

Responsáveis:
Prof. Dr. Ricardo Ferreira Bento
Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri

Organizadores:
Dra. Mariana Hausen Pinna

Dra. Eloisa Gebrim

Departamento de Otorrinolaringologia – HCFMUSP
Departamento de Radiologia - HCFMUSP

Palestrantes Convidados:
Dr. John L. GO – University South California e House Ear Clinic

Faça sua inscrição pelo site da FORL: www.forl.org.br
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CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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 09/09/2010 08h00 - 09h20

09h20 - 09h35 – TROCA DE SALA

PAINEL
Avaliação Eletrofi siológica da Audição  
Coordenadora
Maria Ines Vieira Couto
Secretária: Simone Andrijauskas

Potencial Evocado Auditivo de Tronco Ence-
fálico em Indivíduos com Perdas Auditivas 
Condutivas e Neurossensoriais Adquiridas
 Renata Leite 
Estudo da velocidade de maturação das vias 
auditivas por meio dos potenciais evocados 
auditivos de tronco encefálico em crianças 
nascidas pré-termo
 Pricila Sleifer
Potenciais Evocados Auditivos com estímulo de fala
 Ivone Ferreira Neves Lobo

PAINEL
Instrumentos Objetivos na Atua-
ção em Fonoaudiologia 
Coordenadora
Laura Mangilli
Secretária: Karoline Vasconcelos

Parâmetros acústicos para a 
análise de fala em crianças
 Haydée Fiszbein Wertzner
Parâmetros acústicos para a 
análise de fala em crianças
 Luciana Oliveira Pagan-Neves
Speech-Easy – Alteração de 
feedback auditivo e fala
 Fabíola Juste 

Sala Patologia FMUSP

Sala Havana - CCR

PAINEL
O Otorrinolaringologista no Consultório
Coordenador
Flavio Akira Sakae 
Secretário: Igor Tadeu Costa

Administrando o Consultório- Planejamento, 
Organização e Estrutura
 Flávio Akira Sakae
Instrumental e custos 
 Alexandre Enoki
Higienização do Material Segundo as Normas 
da ANVISA
 Allex Ogawa
O papel da Sala de Espera
 Francisco Palheta
O Médico Pode e Deve ser o Empreendedor
 Jamal Sohbi Azzam

Sala Otorrino - ICHCSala Oftalmo - ICHC

PAINEL
Crânio Facial
Secretário: Azis Arruda Chagury 

Cirurgia da Órbita em Traumatis-
mo Facial
 Nivaldo Alonso
Trauma Crânio–Maxilo-Facial: do 
Pronto Socorro à Sala de Cirurgia
 João Daniel Caliman e Gurgel
Principais alterações audiológicas 
encontradas nos pacientes com 
microssomias craniofaciais.
 Sérgio Edriane Rezende
Cranioplastia no tratamento da 
craniestenoses
 Anderson Castelo Branco
Desafi os da Cirurgia Craniofacial
 Carlos Roberto Ballin

Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* A participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 9º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

PAINEL
Estomatologia
Coordenador
Ivan Miziara
Secretário: Eduardo dos Santos 
R. Sadeck

Principais etiologias
 Rita de Cássia Soler
Manifestações orais de Doenças 
Sistêmicas - como investigar?
 Ivan Miziara
Diagnóstico e Tratamento da 
Xerostomia
 Bianca Maria Liquidato
Manifestações Laríngeas das 
Doenças Vésico Bolhosas
 Ali Mahmoud
Glossodínea
 Ivo Bussoloti Filho

Teatro FMUSP
CONFERÊNCIA DE ABERTURA
Ricardo Ferreira Bento

SESSÃO INTERATIVA
Otologia do Futuro e  Implantes 
de Orelha Média    
Secretária: Virginia Silva Gomes

Debatedor
Ricardo Ferreira Bento

Anfi teatro Rebouças - CCR

PAINEL
Roncos e SAOS  - Avaliação clínica     
Coordenadora: 
Danielle Andrade da Silva Dantas                 
Secretária: Isabela Peixoto Olivetti   

Fisiopatologia da SAOS  e avalia-
ção clínica 
 Danielle Andrade da Silva Dantas
Nasofi broscopia X sonoendoscopia
 Hélio Fernando de Abreu
O que avaliar na Polissonografi a?
 Fernando Oto Balieiro
O que avaliar na indicação de 
aparelho intra-oral 
 Estelita Teixeira Betti

Sala Vermelha  - CCR

Sala Amarela - CCR
MINI-CURSO
Manejo do paciente com distúrbios do Olfato
Secretário: Fausto Kigui Nakandakari

Opções terapêuticas dos distúrbios do olfato
 Henry Ugadin
Rotina diagnóstica
 Arthur Guilherme L.B.S. 
Testes objetivos e subjetivos do olfato
 Marco Aurélio Fornazieri

Sala Coral - CCR

PAINEL
Avanços da Cirurgia Endoscópica
Secretária: Vânia G. Wolf Santos
 
Anatomia Endoscópica da Órbita
 Miguel Tepedino
Complicações de FESS: (Ainda é 
um Tabu após a popularização da 
Cirurgia Endoscópica?)
 Maria Dantas
Monitorizacao Intraoperato-
ria de Nervos Cranianos e sua 
Aplicabilidade rm ORL e Cirurgia 
Cervico-Facial
 Wilson Ayres
Fraturas de órbitas: Indicações e 
Acessos
 Thomaz Fleury
Correção de Perfuração Septal 
Rodrigo de La Cortina
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CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* A participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 9º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

 09/09/2010 09h35 - 10h55

10h55 - 11h25 – INTERVALO

MESA REDONDA
Cirurgia do Colesteatoma
Moderador
Rubens de Brito
Secretária: Patricia Daniela Oyama 

Debatedores
Felippe Felix
Kleber Falcão Rebêlo
Ciríaco Cristóvão Atherino
Iulo Sérgio Baraúna
Douglas Salmazo Morales
Fayez Bahmed Jr.

PAINEL
Gestão, marketing e a postura 
profi ssional em Fonoaudiologia
Coordenadora
Claudia Andrade                                  
Secretária: Silmara Rondon

A Fonoaudiologia no mundo
 Fernanda Dreux 
A postura do profi ssional para o 
futuro
 Ieda Chaves Pacheco Russo
Gestão em Fonoaudiologia
 Beatriz Novaes

Teatro FMUSP

Sala Havana - CCR

MINI-CURSO
Pitch Vocal - Condutas 
Coordenador
Ronaldo Frizzarini
Secretária: Larissa Neri

Tireoplastia Tipo III para Tratamento dos 
Distúrbios Mutacionais
 Christiano Carneiro
Aternativas para aumentar o Pitch vocal - 
Tireoplastia tipo IV e suas variações
 Ronaldo Frizzarini

Sala Oftalmo - ICHC PAINEL
Doenças Vestibulares de Origem 
Metabólica
Coordenador
Ítalo Roberto Torres de Medeiros
Secretária: Milene Bussoli

Diagnóstico das Disfunções 
Metabólicas  
 Carlos Augusto Anadão
Dieta e Metabolismo da Glicose 
 Maruska Santos
Disfunções Tireoideanas
 Mário Edvin Greters

Sala Otorrino - ICHC

PAINEL
Linguagem infantil 
Coordenadora
Maria Silvia Carnio                                  
Secretária: Marina Puglisi

Diagnóstico em linguagem infantil
 Débora Maria Béffi -Lopes
Hospitalizações precoces e pro-
blemas de linguagem em crianças 
e adolescentes
 Maria Claudia Cunha

Sala Patologia FMUSP

SESSÃO INTERATIVA
Controvérsias em Polipose Nasossinusal
Moderador
João Ferreira Mello Jr.
Secretária: Luciana Mazoti

Debatedores
Fabrizio Ricci Romano
Elisabeth Araújo
Wilma Terezinha A. Lima
Roberto Eustáquio Guimarães

Anfi teatro Rebouças - CCR

PAINEL
Implantes Auditivos
Coordenadora
Mariana Hausen Pinna
Secretário: Diego Maldonado Vega

Resultados Cirúrgicos da Prótese Total-
mente Implantável
 Mariana Hausen Pinna
Complicações em Cirurgias de Implante 
Coclear
 Aquiles Figueiredo Leal
Implante Coclear: Cirurgia de Preserva-
ção da Audição
 Luiz Rodolpho P. Lima Jr.
Inovações em Implante Coclear
 Eduardo Tanaka Massuda
Implante Coclear em Neuropatias 
Auditivas
 Raul Zanini

Sala Vermelha  - CCR

PAINEL
Novos enfoques em Otorrinolaringologia    
Secretário: Ricardo Dourado                  

Acupuntura em Otorrinolaringologia Geral 
 Milton Takeuti
Lesões Otorrinolaringológicas em Mergulho
 Carla Cristina Almeida Torres 
Aspectos Otorrinolaringológicos das Mucopolissa-
caridoses (MPS)
 Felipe Barbosa Madeira 
Como evitar glosas e melhorar o seu faturamento
 Alexandre Hamam 

Sala Coral - CCR

MESA REDONDA
Casos Complexos de Fechamento 
de Fístula Liquórica 
Moderador
Fábio de Rezende Pinna
Secretária: Virginia Silva Gomes

Debatedores
Marcos Alexandre da Franca Pereira
Paulo Lazarini
Leonardo Conrado Barbosa de Sá
João Telles Jr.

Sala Amarela - CCR

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* A participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 9º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

12h45 - 14h00 – ALMOÇO

MESA REDONDA
Implante Coclear: Desafi os Atuais
Moderador
Rubens de Brito 
Secretário: Rafael Aydar Nogueira

Debatedores
Domingos Lamônica Neto
Luiz Lavinsky
Orozimbo Alves Costa Filho
Robinson Koji Tsuji

MESA REDONDA
Zumbido: quem sabe faz a hora, não espera 
acontecer
Moderador
Tanit Ganz Sanchez
Secretário: Paulo Mauricio Vieira Fernandes

Debatedores
Osmar Clayton Person
Patrícia C. Linhares Pinto
Rita de Cássia C. G. Mendes
Claudia Coelho
Márcia Kii

Teatro FMUSP Sala Amarela - CCR

PAINEL
Insufi ciência Glótica 
Coordenador
Christian Wiikmann
Secretária: Claudia Marcela S. Arevallo

Diagnóstico da Insufi ciência Glótica
 Bruno Taccola Niedermeier
O Papel da Tireoplastia Tipo I
 João Batista de Oliveira
Injeção de Substâncias
 Bruno de Rezende Pinna
Uso de enxertos autólogos
 Christian Wiikmann

MESA REDONDA
Neurolaringologia e Distonias 
Laríngeas
Moderador
André de Campos Duprat
Secretário: Gustavo A. P. de Barros

Debatedores
Alessandro Murano Fernandes
Noemi di Biasi
Fabiano Gavazzoni

Sala Vermelha  - CCR

Sala Coral - CCR

 09/09/2010 11h25 - 12h45

Outras especialidades

SESSÃO INTERATIVA
Limites do Acesso Endoscópico à  
Base de Crânio 
Moderador
Luiz Ubirajara Sennes
Secretária: Patricia Daniela Oyama

Debatedores
Aldo Stamm
Alexandre Felippu Neto
Nilvano Alves de Andrade 
Rodrigo de Paula Santos

Anfi teatro Rebouças - CCR

PAINEL
Avaliação e Reabilitação do Equilibrio Corporal   
Coordenadora
Alessandra Sameli
Secretária: Kellen Kutscher

Parecer fonoaudiológico na avaliação do equi-
librio corporal
 Rita Mor 
Avaliação Vestibular em Crianças Defi cientes 
Auditivas
 Lucia Kazuko
Reabilitação Vestibular em Idosos
 Maria Cecilia Greco

MINI-CURSO
Uso da Análise Acústica
Secretária: Maysa Tibério

Palestrante
Ingrid Gielow

Sala Patologia FMUSP

Sala Havana - CCR

MESA REDONDA
Granulomatoses Nasais - Discus-
são de Casos
Moderadora
Renata Pilan
Secretário: Alexandre B. Ordones

Debatedores
Renato Telles de Souza
Luiz Carlos Nadaf de Lima
Renata Lopes

Sala Oftalmo - ICHC

MINI-CURSO
Anestesia Local ou Geral em Rinologia. Vantagens 
e Desvantagens. Visão do Otorrino e do Anestesista
Secretária: Helena Hotz Arroyo

Acesso ao seio Frontal e Esfenoidal com anes-
tesia local
 Cassio Wassano Iwamoto
Intubação Oro-Traqueal em Vias Aéreas Difíceis
 Marcelo M. Miranda
Anestesia Local e Sedação em Rinoplastia
 Perboyre Lacerda Sampaio

Sala Otorrino - ICHC

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* A participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 9º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

15h20 - 15h35 – TROCA DE SALA

MESA REDONDA
Otite Média Secretora: Aborda-
gem e Tratamento na Criança
Moderador
Silvio Antônio M. Marone
Secretário: João Paulo de 
Santanna Pinto

Debatedores
Renata Di Francesco
Maria Beatriz Rotta Pereira
Fernando Portinho
Ney Penteado de Castro Jr.

PAINEL
Cirurgia Otológica
Coordenador
Andy de Oliveira Vicente
Secretário: Fausto K. Nakandakari 

Pós Operatório de Cirurgia de 
Ouvido Médio
 Luiz Escudero Filho
Abordagem das Retrações Tim-
pânicas
 Alessandra Zanoni
Atresia Auricular
 Syriaco Atherino Kotzias
Cirurgia do colesteatoma - abor-
dagem do epitímpano anterior e 
do seio timpânico
 Andy de Oliveira Vicente
Reconstrução Ossicular na Mas-
toidectomia Aberta 
 Krishnamurti M. A. Sarmento Junior

PAINEL
Avaliação e Terapia do Processamento Auditivo Central
Coordenadora
Eliane Schochat
Secretária: Renata Rezende

Aplicabilidade do Teste de Atenção Auditiva Susten-
tada Informatizado em crianças 
 Mariza Ribeiro Feniman
Abordagens terapêuticas para os transtornos do 
processamento auditivo “central”
 Fátima Branco
Teste de escuta dicótica de dissilabos - SSW- em 
crianças com e sem evidências de problemas escolares 
e/ou alteração das habilidades auditivas
 Cláudia Cruvinel Câmara
Treinamento auditivo nas alterações do Processa-
mento Auditivo Central
 Camila Rabelo

PAINEL
Atuação em Cirurgia Ortognática  
Coordenadora
Fernanda Sassi
Secretária: Dicarla Motta Magnani

Avaliação mensurável da função mastigatória
 Laura Mangilli
Uso da Ultrassonografi a no acompanhamento de pacientes
 Luciana Trawitzki
A programação cirúrgica - aspectos relevantes
 Nivaldo Alonso
A programação ortodôntica - aspectos relevantes
 Paulo Camara 

Sala Amarela - CCR

Sala Otorrino - ICHC

Sala Patologia FMUSP

Sala Havana - CCR

MESA REDONDA
Abordagem nas Neoplasias Laríngeas
Moderador
Rogério Buhler
Secretário:  Jefferson K. Takehara

Debatedores
Gabriel Kuhl
Marcos Antonio Nemetz
Márcio Abrahão
Afonso Javaroni
Leonardo Haddad

PAINEL
Faringotonsilites 
Coordenador
Jeferson Sampaio D’Avila
Secretário: Alexandre Beraldo 
Ordones

Anel Linfático de Waldeyer e 
suas Relações Hormonais
 Jeferson Sampaio D’Avila
Faringotonsilites de Re-
petição - Atualização dos 
Fatores Predisponentes
 Luiza Hayashi Endo
Existe Alteração da Imunidade 
após a Adenoamigdalectomia? 
 Jorge Augusto Hecker Kappel
Alteração do Crescimento no 
Respirador Oral
 Rodrigo dos Santos Pego
Atualização em faringotonsilites
 Leandro Azevedo de Camargo

PAINEL
Rinossinusite Crônica - Diferencias na Etiologia e 
Perspectivas Terapêuticas
Coordenador
Paulo Saldiva
Secretário: Diego Maldonado Vega 

Uso de Oligoterapia e Uso da Prática Ortomolecular 
no Tratamento da Rinossinusite Crônica
 Edson Carlos Miranda Monteiro 
Rinossinusite Crônica: O que funciona e o que Não 
Funciona? 
 Thiago Bezerra
Efeito da Poluição Atmosférica na Mucosa Nasal
 Fabiana Maia Nobre Rocha

Teatro FMUSP

Sala Coral - CCR

Sala Vermelha  - CCR

 09/09/2010 14h00 - 15h20

SESSÃO INTERATIVA
Condutas na SAOS  - Dis-
cussão de Casos Clínicos
Moderador
Michel Cahali
Secretário: Gustavo Arruda 
Passos de Barros

Debatedores
José Antônio Pinto
Fábio Lorenzetti 
Braz Nicodemo Neto
Luiz Ubirajara Sennes

Anfi teatro Rebouças - CCR

PAINEL
Surdez Súbita
Coordenadora
Jeanne Oiticica
Secretário: Eduardo R. Sadeck 

Surdez Súbita: Como investigar?
 Ana C. Kfouri Camargo
Surdez Súbita: Como Tratar?
 Norma de Oliveira Penido
Distúrbios do Metabolismo da 
Glicose, dos Lipídios e Hormônios 
Tireoidianos na Surdez Súbita
 Jeanne Oiticica
Perspectivas Terapêuticas 
 Sandra Lira

Sala Oftalmo - ICHC

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* A participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 9º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

16h55 - 17h25 – INTERVALO

MESA REDONDA
Potenciais Evocados Auditivos
Moderadora
Signe Schuster Grasel
Secretário: João Paulo de Santanna Pinto 

Debatedores
Eletrococleografi a com eletrodo timpânico: 
como podemos aprimorar o diagnóstico da 
hidropisia endolinfática?
 Pedro Coser
Potencial evocado auditivo por frequência espe-
cífi ca: estratégias e interpretação dos resultados
 Mariana Lopes Fávero
PEATE e Emissões Otoacústicas: resultados 
confl itantes – e agora?
 Marcelo Piza
Respostas de estado estável
 Roberto Miquelino de Oliveira Beck

PAINEL
Audiologia Ocupacional
Coordenadora
Simone Andrijauskas
Secretária: Isabela Jardim     

Atualidades em Audiologia 
ocupacional
 Ana Claudia Fiorini
Protetores auditivos para músicos
 Katya Freire
Perfi l audiológico de músicos: 
estudo da via auditiva periférica 
e central
 Carla Gentile 
Perfi l audiológico de músicos: 
estudo da via auditiva periférica 
e central 
 Alessandra Samelli 

PAINEL
Gestão de Serviços na Saúde 
Pública e Saúde Pública
Coordenadora
Gisele Ferrari 
Secretária: Mariana Simões

Apontadores de qualidade do 
serviço de atenção auditiva
 Claudia A. Ragusa-Mouradian
Análise de Resultados do Serviço 
de Atenção Auditiva
 Jeziela Raimundo

Teatro FMUSP

Sala Havana - CCR

Sala Patologia FMUSP

PAINEL
Tumores de Laringe - Parte I 
Coordenador
Onivaldo Cervantes
Secretário: Ricardo Dourado Alves

Tratamento Clínico para Leuco-
plasia - Quando Indicar?
 João Roberto Ruocco
Tratamento do câncer glótico 
inicial (T1)
 Leonardo Haddad
Protocolos de Preservação de Órgão
 Onivaldo Cervantes 

PAINEL
Obstrução Nasal – Tratamento Clínico, Cirúrgi-
co e Novas Alternativas
Secretária: Helena Hotz Arroyo

Cirurgia das Conchas Nasais
 Marconi Teixeira Fonseca
Uso da Radiofrequência como Alternativa a 
Turbinectomia Inferior. Experiência do Hospital 
das Clínicas
 Renata Lopes Mori
Septoplastia na Infânica
 Leão Mocellin
Turbinoplastia Atualidades
 Pedro Geisel Santos
Cirurgia da Valva Nasal e Repercussão na 
Obstrução Nasal
 Oswaldo Carpes

PAINEL
Métodos Diagnósticos em Larin-
gologia
Coordenador: 
Luiz Antonio P. Figueredo
Secretária: Luciana Mazoti 

Exames endoscópicos
 Jan Alessandro Socher
Parâmetros avaliados na estro-
boscopia
 Alexandre Enoki
Videoquimografi a
 Luiz Antonio P. Figueiredo
Eletromiografi a
 Fabiano Bleggi Gavazzoni
Imagens ultra-rápidas
 Camila Cristina Ishikawa

Sala Oftalmo - ICHC

Sala Otorrino - ICHC

Sala Amarela - CCR

 09/09/2010 15h35 - 16h55

MESA REDONDA
Radiologia dos Tumores dos Seios 
Paranasais - Discussão de Casos
Moderadora
Eloísa Gebrim
Secretário: Rafael Aydar Nogueira 

Debatedores
Lídio Granato
Daniel Lorena Dutra
Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho
Regina Lucia Elia Gomes

Sala Vermelha  - CCR

Outras especialidades

SESSÃO INTERATIVA
Respirador Oral - Discussão de Casos Clínicos                               
Moderadora
Renata Di Francesco   
Secretário: Igor Tadeu da Costa
                  
Debatedores
Luc Louis Maurice Weckx
João Carlos Todt
Helena Maria Becker
Erideise Gurgel da Costa Silveira
Reinaldo Jordão Gusmão

Anfi teatro Rebouças - CCR

PAINEL
Disacusias
Coordenadora: 
Silvia Bona
Secretário: Gustavo A. P. de Barros

Perda Auditiva na Infância
 Juliana Bertoncello
Surdez Neurosensorial na Popu-
lação Pediatrica
 Silvia Bona
Diagnóstico da Neuropatia Auditiva
 Osmar Mesquita Neto
Defi ciência Auditiva Média no 
adulto: Opções terapêuticas
 Jair de Carvalho e Castro
Implante Coclear em Idosos
 Tatiana Alves Monteiro

Sala Coral - CCR

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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Outras especialidades

PAINEL
Timpanoplastias 
Secretária: Isabela Peixoto Olivetti  

Timpanoplastias
 Fátima Regina Abreu Alves
Timpanoplastia com Reconstru-
ção com Cartilagem
 Manoel Luiz da Silva Cataldo
Cirurgia do Ouvido Crônico
 Marcos Antonio de Melo Costa
Cirurgia de Orelha Média
 Marcos Luiz Antunes
O que deve ser feito para 
prevenir as Complicações das 
Timpanomastoidectomia por 
Técnica Aberta?
 Cláudio de Campos Rodrigues

PAINEL
Otites
Secretário: Paulo Mauricio Vieira 
Fernandes  

Otite Média de Repetição
 Carlos A. Ferreira de Araújo
Avaliação e Abordagem dos Co-
lesteatomas de Ápice Petroso
 Cláudio Ikino
Colesteatoma
 Sinval Pereira dos Santos
Cirurgia da OMC Não Colestea-
tomatosa
 Nicodemos José Alves de Souza
Manejo de Colesteatomas Pri-
mários
 Nelson Álvares Cruz Filho
Protocolo de Otite Média com 
efusão na criança
 Luciana Regina V. Rodrigues

PAINEL
Intervenção audiológica - Prótese auditiva em adultos e 
idosos 
Coordenadora
Carla Gentile Matas
Secretária: Marcela Silagi

Uso do AASI com gerador de zumbido combinado
 Gisele Ferrari
A importancia do acompanhamento no processo de seleção e 
adaptação de prótese auditiva
 Patricia Simonetti 
Adaptação de prótese auditiva em casos de neuropatia audi-
tiva - atualidades
 Katia Almeida

Sala Oftalmo - ICHC

Sala Vermelha  - CCR

Sala Patologia FMUSP

PAINEL
Lesões Laríngeas Não Neoplásicas 
Coordenador
Gustavo Passerotti
Secretário: Aziz Arruda Chagury

Papilomatose Laríngea X Tipagem do HPV
 Luciano Rodrigues Neves
Atualidades no Tratamento da Papilomatose 
Laríngea
 Marcelo Cardoso Figueiredo
Amiloidose Laríngea
 Gustavo Passerotti 
Laringite Actínica Pós Radioterapia
 Juliana Gomes Paulino

MESA REDONDA
Atualização do ARIA                     
Moderador
João Ferreira Mello Junior   
Secretário: Gustavo Arruda Passos de Barros                                      

Debatedores
Fábio Castro
Olavo de Godói Mion
Bruno Leonardo Freire de Alencar
Francisco Soares Sampaio
Luiz Vicente

PAINEL
Tratamento de Tumores Vascula-
res e Manejo da Epistaxe 
Secretária: Vânia Garcia W. Santos

Cirurgia Endonasal da Fossa 
Infratemporal
 Alexandre Fellipu
Causas de Insucesso da Ligadura 
da Esfenopalatina 
 Tatiana Abdo
Tratamento Cirúrgico do Nasoan-
giofi broma
 Nilvano Alves de Andrade
Ligadura de Artéria de Corneto 
em Turbinoplastia e Protocolo de 
Epistaxe
 Fabrício Scapini

Sala Otorrino - ICHC

Teatro FMUSP

Sala Coral - CCR

 09/09/2010 17h25 - 18h45

SESSÃO INTERATIVA
Prática Baseada em Evidência
Secretária: Silmara Rondon

Palestrante
Claudia Regina F. de Andrade

Anfi teatro Rebouças - CCR

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
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09h20 - 09h35 – TROCA DE SALA

MESA REDONDA
Rinossinusite Crônica: Alternativas de 
Tratamento Clínico e Quando Operar                                     
Moderadora
Wilma Terezinha A. Lima
Secretária: Larissa Neri

Debatedores
Elder Goto
Maura C. Neves
Roberto Meirelles 
Eulália Sakano

MINI-CURSO
Desenvolvimento de habilidades 
auditivas
Secretária:Talita-Fortunato 

Palestrante
 Ana Cláudia Martinho de Carvalho

Sala Amarela - CCR

Sala Patologia FMUSP

CIRURGIA AO VIVO 
Estapedotomia

PAINEL
Diagnóstico do Zumbido: do básico ao avançado
Coordenadora
Márcia Kii     
Secretária: Helena Hotz Arroyo                

Avaliação do zumbido por exames eletrofi sio-
lógicos 
 Andréia Aparecida de Azevedo
Avaliação do zumbido por disfunção temporo-
mandibular
 Túlio Miguel Schein Wenzell
Avaliação do zumbido pulsátil
 Rita de Cássia C. G. Mendes
Avaliação do zumbido por SPECT 
 Adriana Lima Gurtler

PAINEL
Halitose
Coordenador
Henry Ugadin
Secretário: Francisco das Chagas 
Cabral Júnior 

Diagnóstico Diferencial
 Ivan Miziara
Métodos de Avaliação do Paciente 
com Halitose - Qual o Papel do 
Halimeter?
 Henry Ugadin
Condutas no paciente com halitose
 Eliana Rodrigues

PAINEL
Tratamento Clínico da Obstrução 
Nasal
Secretária: Ingrid H. de Oliveira

Tratamento Alternativo da Doen-
ça Respiratória
 Monica Aidar Menon
Princípios do Tratamento da 
Rinite
 Marco Aurélio Gabrelon Júnior
Rotina Diagnóstica da Rinite
 Jorge Augusto Hecker Kappel
Imunoterapia
 Thomaz José M. de Aquino
Hipertrofi a das Conchas Nasais: 
Tratamento Clínico x Cirúrgico
 Olavo Godói Mion

Anfi teatro Rebouças - CCR

Sala Otorrino - ICHC

Sala Vermelha  - CCR

Sala Coral - CCR

 10/09/2010 08h00 - 09h20

Outras especialidades

SESSÃO INTERATIVA 
Síndromes Vestibulares: Como 
eu faço
Moderadora
Roseli Saraiva Moreira Bittar                             
Secretária: Vânia Garcia W. Santos                               

Debatedores
Fernando Freitas Ganança
Raquel Mezzalira 
Luiz Lavinsky
Norimar Dias

Teatro FMUSP

PAINEL
Laringologia Infantil
Coordenadora:
Saramira Bohadana                        
Secretário: Igor Tadeu da Costa

Avaliação da Via Aérea Infantil
 Saramira Bohadana
Estridor Laríngeo: Diagnóstico 
Diferencial
 Melissa Ameloti Gomes Avelino
Disfonia na Infância
 Regina Helena Garcia Martins
Intolerância a Lactose X Afecções 
Laríngea
 Oswaldo Rios
Laringomalácia: tratamento 
clínico e cirurgico
 Adriana Hachiya

Sala Oftalmo - ICHC

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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Outras especialidades

CIRURGIA AO VIVO
Colesteatoma

PAINEL
Atualidades em implante coclear: 
visão fonoaudiológica - Parte I
Coordenadora
Debora Beffi   
Secretária: Jacqueline Kadayan

Implante Coclear em Crianças: 
Processo de indicaçao e resultados.
 Maria Cecília Bevilacqua
Telemetria em implantes cocleares 
 Maria Valeria Goffi -Gomes
Relação entre Habilidades Auditi-
vas e Lexicais e Percepção dos Pais 
sobre Qualidade de Vida de Crian-
ças Usuárias de Implante Coclear
 Talita Fortunato-Tavares

MINI-CURSO
Organização e Gestão de Serviço de Fonoau-
diologia Hospitalar  
Secretária: Gisele Medeiros

Palestrante
Danielle Pedroni Moraes

Anfi teatro Rebouças - CCR

Sala Patologia FMUSP

Sala Havana - CCR

MESA REDONDA
Aspectos Legais em Otorrinolaringologia - 
Debate de Casos Clínicos 
Moderadora
Mara Gândara
Secretária: Patricia Daniela Oyama

Debatedores
Milton Nakao
Christiane Spitz
Isabelle Soares
Raul Nielsen Ibañes
Eduardo Santos dos Santos

SESSÃO INTERATIVA
Desafi os da Rinologia                                     
Moderador
Richard Louis Voegels
Secretário: Jefferson K. Takehara

Debatedores
Marcus Miranda Lessa
Renato Roithmann
Fábio Pinna
Wilma Terezinha A. Lima

Sala Amarela - CCRTeatro FMUSP

 10/09/2010 09h35 - 10h55

10h55 - 11h25 – INTERVALO

PAINEL
Preenchimentos Faciais
Coordenador:
Leonardo Rueda
Secretário: Diego Maldonado Vega

Plasma rico em plaquetas (PRP) 
 Elen de Masi 
Lipoescultura da face
 Hégena Líbia Costa 
Ácido Hialurônico
 Bruno Paulucci
Polimetilmetacrilato
 Flavia Lira Diniz
Preenchimentos e cirurgia plás-
tica facial
 José Roberto Parisi Jurado
Complicações dos preenchimentos
 Carlúcio Martins Ragognete

Sala Vermelha  - CCR

PAINEL
Disfagia
Coordenadora:
Elza Lemos
Secretária: Luisa N. Medeiros

Anatomofi siologia aplicada aos 
Distúrbios da Deglutição
 Roberta Ismael Dias Garcia
Avaliação Videoendoscópica da 
Deglutição
 Elza Lemos
FEEST e avaliação da sensibilida-
de laríngea
 Raquel Tavares

Sala Oftalmo - ICHC

PAINEL
Rinoplastia e Performance Respiratória
Coordenador: 
Perboyre Sampaio
Secretária: Luciana Mazoti

Rinoplastia funcional
 Luiz  Carlos Barboza 
Cirurgia da válvula nasal 
 Ricardo Lessa 
Como evitar problemas respiratórios em rino-
plastia 
 Washington Almeida
Cirurgia da ponta nasal  e a válvula externa 
 Rogério Pasinato
Asa de Gaivota / Asa de Borboleta
 João J. Maniglia
Fotografi a
 Rubens Sabóia da Silva

Sala Otorrino - ICHC

MINI-CURSO PARTE I
Diagnóstico Diferencial das Pato-
logias das Glândulas Salivares - O 
que o Otorrino Precisa Saber 
Secretário: Bernardo Faria Ramos

Palestrante
José Vicente Tagliarini

MINI-CURSO PARTE II
Diagnóstico dos Nódulos de 
Tireóide - O que o Otorrino 
Precisa Saber

Palestrantes
Rodrigo Augusto de S. Leão
Daniela Seabra

Sala Coral - CCR

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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12h45 - 14h00 – ALMOÇO

Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* A participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 9º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

12h45 - 14h00 – ALMOÇO

MESA REDONDA
Casos Desafi adores em Rinoplas-
tia: Discussão de Casos
Moderador
José Roberto Parisi Jurado       
Secretária: Helena Hotz Arroyo           

Debatedores
José Eduardo Lutaif Dolci
Perboyre Sampaio
Carlos Alberto Caropreso
Marcos Mocellin
José Victor Maniglia

PAINEL
Fonoaudiologia Educacional
Coordenadora
Fabíola Juste
Secretária: Renata Akiyama

Ruído em  Instituição educacional
 Mariangela Lopes Bitar 
Orientação e aconselhamento aos familiares de crianças com  perda auditiva
 Maria Ines Vieira Couto
Compreensão de leitura  de legendas de fi lmes em escolares do ensino fundamental
 Maria Silvia Cárnio

PAINEL
Atuação Audiológica em crianças 
abaixo de 1 ano de idade
Coordenadora
Renata Mamede
Secretária: Paola Samuel

Triagem auditiva neonatal e acom-
panhamento dos neonatos de risco
 Marisa Frasson 
Potencial evocado auditivo de 
tronco cerebral  em neonatos
 Flavia Ribeiro
Boas práticas para serviço de refe-
rência em triagem auditiva neonatal
 Monica Chapchap
Intervenção e Estimulação precoce
 Anna Maria Jensen

SESSÃO INTERATIVA
Rinossinusite Crônica na Infância: 
Visão do Pediatra e do Otorrino
Moderador
Richard Louis Voegels  
Secretária: Ingrid H. de Oliveira

Debatedores
Joaquim Carlos Rodrigues
Berenice Dias Ramos
Daniela Curti Thomé
Moacir Tabasnik
Francini Pádua

Sala Amarela - CCR

Sala Havana - CCR

Sala Patologia FMUSP

Teatro FMUSP

CIRURGIA AO VIVO 
Implante Coclear

Anfi teatro Rebouças - CCR

 10/09/2010 11h25 - 12h45

PAINEL
Tratamento do Zumbido: do básico ao avançado
Coordenadora
Márcia Kii
Secretário: Igor Tadeu da Costa

Tratamento do zumbido na visão do geriatra
 Omar Jaluul
Tratamento do zumbido por protetização auditiva 
 Kátia Ricci Lobão Carvalho
Tratamento do zumbido por habituação 
 Sandro de Menezes Santos Torres
Tratamento do zumbido por acupuntura 
 Ektor Tsuneo Onishi
Tratamento medicamentoso do zumbido 
 Ricardo Rodrigues Figueiredo

Sala Vermelha  - CCR

Outras especialidades

PAINEL
Ronco e SAOS  - Tratamento
Coordenador
Michel Cahali
Secretário: Francisco das Chagas 
Cabral Júnior 

UVFP com Técnica de Fairbanks
 Mário Luiz Freitas
Faringoplastia Lateral - Técnica e 
Resultados 
 Michel Cahali
Injeção Roncoplástica 
 Denilson Fomin
Indicação e Adaptação de CPAP 
 Vera Lúcia Ribeiro Fues

Sala Oftalmo - ICHC

MINI-CURSO
Erro Médico
Secretária: Vânia Garcia W. Santos

Perícia em Erro Médico
 Oswaldo dos Santos Paris
Atuação do  ORL nos processos 
de  Erro Médico
 Tatiana B. A. Della Giustina

Sala Coral - CCR

PAINEL
Obstrução Nasal e Repercussões Sistêmicas 
Secretária: Larissa Neri 

Conexão Entre Rinite e Asma
 Fátima Emerson
Rinite Alérgica: Visão do Otorrinolaringologista
 Ivan Cardoso Fairbanks Barbosa
Afecções Otorrinolaringológicas e Anemia 
Falciforme
 Marise da Penha Costa Marques
Cirurgia da Obstrução Nasal - Septoplastia 
Endoscópica e Turbinectomia
 Fabio Jacob 

Sala Otorrino - ICHC

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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Almoço Didático
Dr. Richard Louis Voegels, Dra. Francini Pádua, Dr. Renato Roithmann

Tema: Atualizações em Rinossinusites

Anfi teatro Rebouças CCR - 10/09/2010 - 13h00 às 14h00

PROGRAMA4.indd   27PROGRAMA4.indd   27 30/8/2010   16:20:5930/8/2010   16:20:59



28 www.forl.org.br/congresso2010

Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* A participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 9º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

PAINEL
Cirurgias Endoscópicas Avançadas
Secretária: Patricia Daniela Oyama

Navegação em Cirurgia Endoscó-
pica Avançada
 João Flávio Nogueira
Anatomia da Fossa Infratemporal
 Felipe Sartori Fortes
Acesso Endoscópico à Sela 
Túrcica
 Bernardo Cunha Araújo Filho
Acesso Endoscópio a Tumores de 
Base de Crânio
 Mauro Becker M. Vieira 
Segurança em Cirurgia Endoscó-
picas Avançadas
 Ian Selonke

MINI CURSO
Conceitos Cirurgicos da Base 
Lateral do Crânio
Secretária: Luisa N. Medeiros

Palestrante
Rubens de Brito

PAINEL
Atuação junto a pacientes com Comprometimen-
tos Cognitivos e Neurológicos
Coordenadora
Suelly Limongi
Secretária: Luisa Spezzano

Avaliação do processamento auditivo em idosos 
com e sem  comprometimento cognitivo 
 Eliane Schochat
O que se fala sobre a fala: contribuições do 
modelo de lesão neurológica  para a prática 
clínica do fonoaudiólogo 
 Letícia Mansur
 Avaliação Eletrofi siológica da audição em pa-
cientes com lesão isquêmica de hemisfério direito 
 Fernanda Magliaro

PAINEL
Disturbios vocais: prática clínica
Coordenadora  
Katia Nemr     
Secretária: Gislaine Cordeiro

Distúrbio da Voz: relação traba-
lho e saúde
 Léslie P Ferreira 
Disfonia Infantil
 Marcia Simões Zenari
Fisiologia dos exercícios vocais
 Márcia Menezes 

Sala Vermelha  - CCR

Sala Patologia FMUSP

Sala Havana - CCR

PAINEL
O Cantor no Consutório 
Coordenadora
Saramira Bohadana
Secretário: Diego Maldonado Vega

O Papel o RGE e dos Hábitos 
 Saramira Bohadana
Infl uência das Alterações Nasossinusais na Voz
 Araken Quedas
Quando Operar?
 Saramira Bohadana

Sala Oftalmo - ICHC
Sala Otorrino - ICHC

 10/09/2010 14h00 - 15h20

15h20 - 15h35 – TROCA DE SALA

PAINEL
Otites Externas 
Secretário: Jefferson K. Takehara

Refi namento no Tratamento 
Bacteriano
Moacyr Saffer
Tratamento Cirúrgico das Lesões 
CAE
 Humberto Afonso Guimarães
Tratamento das Otites Fúngicas 
Up to Date 
 Rosana Emiko Heshiki
Histologia e Imunohistoquímica do 
colesteatoma do meato acústico 
externo
 Celina Siqueira B. Pereira
Colesteatoma de contuto auditivo 
externo
 Jacinto de Negreiros Junior

Sala Coral - CCR

Anfi teatro Rebouças - CCR

CIRURGIA AO VIVO
Cirurgia Endoscópica Funcional 
(Rinossinusite Crônica com ou 
sem polipose) e Sinuplastia por 
Balão

SESSÃO INTERATIVA
Refl uxo Laringo-Faríngeo - Discussão de Casos 
Clínicos
Moderadora
Adriana Hachiya
Secretário: Bernardo Faria Ramos

Debatedores
Patrícia P. Santoro
Claudia Alessandra Eckley
Christian Wiikmann

Teatro FMUSP

MESA REDONDA
Controvérsias no Tratamento do 
Ronco Primário e SAOS 
Moderador
Michel Cahali
Secretária: Luciana Mazoti

Debatedores
Luiz Ubirajara Sennes
Luiz Carlos Gregório
Gilberto Formigoni
Fernanda Haddad

Sala Amarela - CCR

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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16h55 - 17h25 – INTERVALO

PAINEL
Apneia Obstrutiva do Sono: Atuação Multipro-
fi ssional       
Coordenadora
Laura Mangilli
Secretária: Beatriz Ercolin

Atuação Fonoaudiológica
 Sabrina Cukier 
Atuação Otorrinolaringológica
 Alexandre  Nakasato
Atuação Fisioterapeutica
 Bianca Fernandes Marcondes

PAINEL
Atualidades em implante coclear: 
visão fonoaudiológica - Parte II
Coordenadora
Maria Valeria Gomes Goffi 
Secretária: Erica Miranda da Silva

Acompanhamento fonoaudioló-
gico de indivíduos implantados
 Cristina Ornelas
Avaliação audiológica para a 
cirurgia do implante coclear
 Ana Tereza Matos Magalhães
Terapia de voz em usuários de 
implantes cocleares
 Maysa Tibério

PAINEL
Tumores de Laringe - Parte II
Coordenador
Rogério Borghi Bühler
Secretária: Ingrid H. de Oliveira

Abordagem do Pescoço em Neo-
plasias Laríngeas 
 Rogério Borghi Bühler
Cirurgia Endoscópica no Câncer 
Supraglótico de Laringe em Está-
gio Intermediário
 Carlos Takahiro Chone
Laringectomia Parcial com Laser 
de CO2
 Henrique César Felippu Pinto
Laringectomia Parcial Supracri-
cóidea - Resultados Funcionais
 Luiz Augusto Nascimento
Cirurgia Robótica em Tumores de 
Cabeça e Pescoço
 Fernando Danelon Leonhardt

Sala Havana - CCRSala Patologia FMUSP

Sala Coral - CCR

MESA REDONDA 
Cirurgia da Otosclerose: Casos 
Difíceis
Moderador
Marcelo Miguel Hueb
Secretário: Francisco das Chagas 
Cabral Júnior                            

Debatedores
Edson Bastos
Fernando José Gosling
José Celso Rodrigues de Souza
Clarice Maria Saba
Rogério Hamerschmidt
Marcelo Mendes Tepedino

PAINEL 
Células-Tronco
Coordenadora
Jeanne Oiticica
Secretária: Helena Hotz Arroyo

Células-Tronco na Otorrinolaringologia
 Heloísa Juliana Zabeu Costa
Regeneração do Epitélio Sensitivo e Células 
Tronco no Tratamento da Surdez
 Luiz Carlos Barboza Júnior
Regeneração do Nervo Facial com Células-Tronco
 Raquel Salomone
Perspectiva Futuras na Terapia da Surdez
 Jeanne Oiticica

Sala Vermelha  - CCR

Sala Otorrino - ICHC

 10/09/2010 15h35 - 16h55

Outras especialidades

PAINEL
Otimização de Resultados em 
Cirurgia Plástica da Face 
Coordenador: 
José Roberto Parisi Jurado
Secretário: Igor Tadeu da Costa

A importância do tratamento da 
pele antes de cirurgia plástica facial
 Anna Luiza Rech
Cicatrização
 Vanessa Guimarães
Peeling 
 Flávia Lira Diniz 
Laser fracionado 
 Abdo Salomão Júnior 
Toxina botulínica e ácido hialurô-
nico, uso combinado 
 Carlúcio Martins Ragognete 

Sala Oftalmo - ICHC

CIRURGIA AO VIVO
Turbinectomia Endoscópica

Anfi teatro Rebouças - CCR

SESSÃO INTERATIVA
Disfagia - Discussão de Casos Clínicos 
Moderador
Patricia Santoro
Secretária: Vânia Garcia W. Santos 

Debatedores
Dayse Manrique
Evaldo Dacheux de Macedo Filho
Geraldo Jotz

Teatro FMUSP

PAINEL
Conceitos Básicos para Microcirurgia
Coordenador
Flávio Akira Sakae 
Secretária: Larissa Neri 
                  
Instrumentos mínimos e seus custos
 Thais Gonçalves Pinheiro 
Princípios da cirurgia
 Gustavo Passerotti
Benefícios do Uso da cola de fi brina
 Fabrício Scapini
Quando o laser é necessário?
 Allex Ogawa

Sala Amarela - CCR

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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PAINEL
Rinometria Acústica: Aplicações 
Clínicas e Experimentais
Secretário: Diego Maldonado Vega

Rinometria Acústica: Interpretação 
do Rinograma
 Carlos Eduardo Nazareth Nigro
Uso Experimental da Rinometria 
Acústica
 Ricardo Guimarães
Rinometria Acústica e Rinoma-
nometria no Tratamento Mul-
tidisciplinar de Pacientes com 
Atresia Maxilar
 Camila Zambon
Rinometria e Desvio Anteriode 
Septo Nasal
 Leonardo Bomediano
Crescimento Facial
 João Batista de Paiva

Sala Vermelha  - CCR

Outras especialidades

PAINEL
Otite Média Crônica
Secretária: Luisa N. Medeiros

Cavidades Radicais: O que Fazer 
com a Otorréia Crônica?
 Godofredo Campos Borges
Expressão do fator transformador 
do crescimento alfa no colestea-
toma adquirido da orelha média
 Maria de Fátima P. Carvalho
Otite Médica Crônica
 José Jarjura
Complicações Intratemporais das 
Otites Médias
 Norimar Hernandes Dias

PAINEL
Prótese auditiva implantável 
B.A.H.A.
Coordenadora
Isabela Jardim
Secretária: Juliana Iwahashi

Critérios médicos
 Sandro Muniz Silva
Avaliação fonoaudiológica
 Isabela Jardim
Cuidados e limpeza do BAHA  
 Rachel Stucchi
Reabilitação Auditiva de implan-
tados BAHA
 Carla Padovani

MINI-CURSO
A audição e linguagem na sindrome de Down
Secretária: Fabiola Flabiano

Palestrantes
Renata Mamede
Suelly Limongi

Sala Oftalmo - ICHC

Sala Patologia FMUSP

Sala Havana - CCR

 10/09/2010 17h25 - 18h45

PAINEL
Doenças Otolíticas
Coordenador
Marco Aurélio Bottino
Secretária: Patricia Daniela Oyama

Anatomofi siologia Sistema Otolítico
 José Antonio Apparecido de Oliveira
Doenças Otolíticas
 Miguel Hyppólito
Cinetose
 Raquel Mezzalira
Potenciais de Origem Vestibular
 Adamastor Tavares da Cunha Guimarães
Sincope Vaso-Vagal e quadro Vertiginos
 Alexandre Camilotti Gasperin

Sala Amarela - CCR

CIRURGIA AO VIVO
Adenoidectomia por Acesso 
Endoscópico e com Auxilio do 
Microdebridador

Anfi teatro Rebouças - CCR

PAINEL
Outros Transtornos do Sono: Diagnóstico e 
Tratamento 
Coordenadora
Fernanda Haddad
Secretária: Luciana Mazoti

Narcolepsia
 Fernanda Haddad
Sonambulismo
 Sulene Pirana
Síndrome da Apnéia Central do Sono
 Alexandre Nakasato
Terror Noturno
 Reginaldo Raimundo Fujita

Sala Otorrino - ICHC

PAINEL
Novidades em Cirurgia Estética 
da Face
Coordenador: 
Salomão Pereira
Secretário: Jefferson K. Takehara

Órbita Senil 
 Ricardo Maniglia
Blefaroplastia inferior 
 Carlos Alberto Caropreso
Blefaroplastia Superior
 José Roberto Parisi Jurado 
Rejuvenescimento do olhar , 
métodos coadjuvantes 
 Fernanda Sanjar

Teatro FMUSP

MINI-CURSO
Esofagite Eosinofílica
Secretário: Bernardo Faria Ramos

Palestrante
Tania Sih

Sala Coral - CCR

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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09h20 - 09h35 – TROCA DE SALA

PAINEL
Cirurgia Endoscópica Endonasal e 
seu leque de indicações
Secretário: Aziz Arruda Chagury

Protocolo Pré-Operatório 
 Giovana Moretti
Cirurgia para Concha Média: 
Quando Indicar? 
 Fernando Veiga Angélico Jr.
Tratamento Cirúrgico da Fístula 
Liquórica Rinogênica
 Marcello Caniello
Acesso Tranesfenoidal para 
Hipófi se
 Débora Braga Estevão
Papiloma Nasal: Tática Cirúrgica
 Vânia Maria da Cunha Paes

PAINEL 
Rinoplastia Básica
Coordenador:  
Raimar Weber
Secretário: Eduardo dos Santos 
Rodrigues Sadeck

Vias de Acesso
 Francisco Polanski
Tratamento da ponta nasal
 Antônio Carlos Cedin 
Tratamento do dorso nasal 
 João Luiz Garcia de Faria
Tratamento conservador do dorso 
nasal
 Raimar Weber 
Complicações
 Guilherme Pila Caminha

PAINEL
Audiologia Clínica
Coordenadora
Maria Ines Vieira Couto
Secretária: Isabela Crivellaro  

Avaliação de percepção de fala em crianças com defi ciência auditiva usuárias de aparelho 
de amplifi cação sonora: a questão do instrumento e seus critérios
 Beatriz Mendes
Estratégias e validação dos testes de audição da criança
 Teresa Momensohn dos Santos
Função coclear em indivíduos com zumbido e audição normal
 Seisse Gabriela G. Sanches

Sala Coral - CCR

Sala Vermelha  - CCR

Técnica Cirúrgica  FMUSP

PAINEL 
Otites
Secretária: Isabela Peixoto Olivetti

Atualidades na Otite Média Crônica
 Renato Telles de Sousa
Otite Média Aguda
 Cláudio Tobias Acatauassú Nunes
Otites de Repetição
 Flavio Carvalho Santos

PAINEL
SAOS  e Doenças Associadas  
Coordenador: 
Renato Heller
Secretário: Fausto K. Nakandakari  

Diagnóstico Diferencial dos 
Distúrbios de Sono
 Renato Heller
Obesidade e SAOS 
 Rodrigo de Paiva Tangerina
SAOS  e Doença Cardiovascular
 Silke Anna Theresa Weber
SAOS  e Distúrbios do Compor-
tamento
 Agnaldo Aparecido Carlesse

Sala Otorrino - ICHC

Sala Oftalmo - ICHC

 11/09/2010 08h00 - 09h20

PAINEL
Princípios do Tratamento das Cocleo-Vestibu-
lopatias                            
Coordenador
Maurício Malavasi Ganança
Secretário: Bernardo Faria Ramos

Doenças Vestibulares: Inter-relação Histopa-
tológica
 Renato Cal
Cefaléia e Tontura
 Pedro Barros
Diagnóstico por Imagem 
 Myrian Marajó Dal Secchi
Diagnóstico por Nistagmo de Indução Vibratória
 Maria Elisa Ramos
Tratamento Cirúrgico da Vertigem
 Osvaldo Gomes de Souza

Sala Amarela - CCR

Outras especialidades

CIRURGIA AO VIVO
Pólipo Vocal 

CIRURGIA AO VIVO
Edema de Reinke  

Anfi teatro Rebouças - CCR

SESSÃO INTERATIVA
Protocolo de Avaliação Eletro-
miográfi ca
Secretária: Rosane Chaves

Palestrante
Fernanda Chiarion Sassi 

Teatro FMUSP

PAINEL
Via Aérea Infantil 
Secretária: Claudia Marcela S. Arevallo

Tratamento endoscópico da este-
nose subglótica com balão
 Claudia Schweiger
Reconstrução laringo-traqueal
 Mariana Magnus Smith 

Sala Havana - CCR

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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Outras especialidades

SESSÃO INTERATIVA
Otite Média Crônica – Desafi os e 
Soluções
Moderador
Shiro Tomita
Secretária: Virginia Silva Gomes

Debatedores
Silvio Caldas
Shiro Tomita
Priscila Bogar Rapoport
Celso Becker
Carlos Augusto C. Pires de Oliveira

MESA REDONDA
Surdez Genética
Moderadora
Regina Mingroni
Secretária: Claudia Marcela Sem-
pertegui Arevallo

Debatedores
Maurício Kurc 
Regina Mingroni
Karina Lezirovitz

Teatro FMUSP

Sala Oftalmo - ICHC

MESA REDONDA
Cirurgia Ortognática e Craniomaxilofacial - 
Discussão de Casos Clínicos   
Moderador
Nivaldo Alonso
Secretário: Paulo Mauricio Vieira Fernandes

Debatedores 
Sérgio Luís Miranda
Oscimar Benedito Sofi a

Sala Vermelha  - CCR

 11/09/2010 09h35 - 10h55

10h55 - 11h25 – INTERVALO

PAINEL
Rinoplastia Avançada
Coordenador: 
Carlos Alberto Caropreso                               
Secretária: Isabela Peixoto Olivetti

Enxertos em ponta nasal
 Fernado Sasaki
Laterorrínia
 Michelle Lavinsky Wolff
Finesse em Rinoplastia 
 Júlio  Stédile Ribeiro
Rinoplastia no Idoso
 Júlio Miranda Gil 
Rinoplastia Revisional 
 João Jairney Maniglia

Sala Otorrino - ICHC

CIRURGIA AO VIVO
Faringoplastia Lateral 

Anfi teatro Rebouças - CCR

PAINEL
Tontura na Terceira Idade
Coordenador
Pedro Luiz Mangabeira Albernaz
Secretário: Rafael Aydar Nogueira

Avaliação Clínica 
 Herton Coifman
Queda 
 Sérgio Albertino
Abordagem Medicamentosa
 Francis Gutierres
Reabilitação Vestibular 
 Lucinda Simoceli
Qualidade de Vida
 Ana Paula Serra

Sala Amarela - CCR

MINI-CURSO
Foniatria
Secretário: Aziz Arruda Chagury

Dislexia-Tratamento, Diagnóstico 
e Legislação
 Sandra Irene Cubas de Almeida   
Avaliação Foniátrica nos Distúr-
bios de Aprendizagem 
 Mauro Fernandes

Sala Havana - CCR

PAINEL
Abordagem multiprofi ssional nas Disfagias
Coordenadora
Katia Nemr 
Secretária: Amanda Pagliotto

Abordagem multiprofi ssional nas imobilidades laríngeas e faríngeas
 Cristina Fúria
Diferentes abordagem terapêuticas otorrinolaringológicas nos casos graves
 Patrícia Santoro
Indicadores de disfagia em indivíduos com DPOC
 Rosane Chaves
Intervenção fonoaudiológica em disfagia neonatal
 Karina Buhler

Técnica Cirúrgica  FMUSP

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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12h45 - 14h00 – ALMOÇO

PAINEL
Fissura Lábio-Palatina
Coordenador
Nivaldo Alonso
Secretário: Fausto K. Nakandakari  

Avaliação do Otorrinolaringo-
logista
 Henrique Faria Ramos
O Nariz do Fissurado
 Silvia Regina M.C.L.Megale
Análise Perceptiva e Acústica da 
Fala em Paciente com Fissura Pa-
latina e Indicação da Fonoterapia
 Eliana Midori Hanayama
Tratamento Cirúrgico
 Nivaldo Alonso

Sala Otorrino - ICHC

PAINEL
TANU
Secretário: Alexandre B. Ordones

Triagem Auditiva Universal 
em Recém-Nascidos. O porque 
da necessidade da Avaliação 
Sequencial com OEAs e Potencial 
Evocado Auditivo
 Jair Cortez Montovani
Uso do Potencial Evocado Audi-
tivo na Triagem Auditiva
 Marcelo Ferreira da Silva
Triagem em um berçário de alto 
risco
 Regina Stela Roland Ortega
Da Triagem ao Implante Coclear
 Marcelo Tepedino Jr.
Alterações Histopatológicas da 
Cóclea de Recém Nascido
 Mônica Amatuzzi

Sala Oftalmo - ICHC

 11/09/2010 11h25 - 12h45

PAINEL
Rinoplastia 
Coordenadora: 
Renata Torres
Secretária: Larissa Neri

Principios Básicos da Rinoplastia
 Alexandre Marcos  Cavasini
Rinoplastia  externa
 Cynthia Carla Nicolau
Cirurgia da Ponta Nasal
 Leonardo Fontes
Otimização e resultados em rinoplastia
 Geraldo Augusto Gomes 
Inversão de Crus Lateral
 Marco Antonio Tuzino Signorini

Sala Coral - CCR

MESA REDONDA
Doenças das Vias Lacrimais e seu Tratamento 
Endoscópico 
Moderadora
Eulália Sakano
Secretário: João Paulo de Santanna Pinto

Debatedores 
Érica Ortiz
Pedro Paulo Vivacqua da Cunha Cintra
Luiz Fernando Almeida dos Santos
Eduardo Stefani

Sala Vermelha  - CCR

Outras especialidades

CIRURGIA AO VIVO
Alteração Estrutural Mínima

Anfi teatro Rebouças - CCR

SESSÃO INTERATIVA
Tratamento da hipernasalidade 
da fala
Secretária: Irina Alves

Palestrante
Maria Ines Krook

Teatro FMUSP

MINI-CURSO
O que você precisa saber antes 
de começar um trabalho cien-
tífi co
Secretário: Ricardo Dourado Alves

Palestrante
Rui Imamura

Sala Amarela - CCR

MINI-CURSO
Coordenadora
Anna Luisa Rech                    

Blefaroplastia
 Artur Grinfeld
Rinoplastia Básica
 Bruno Paulucci

Sala Havana - CCR

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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PAINEL
Otorrinolaringologia na Infância: Visão Multidisciplinar
Secretária: Luisa Nascimento de Medeiros

O papel dos Vírus nas principais Doenças Otorrinolaringológicas da Infância
 Suzana Maria Giangoli
Rinossinusite Crônica  na Infância
 Ana Carla S. Marchi
Correlação da alteração da Flora Intestinal com Patologia Otorrinolaringo-
lógica
 Maria Emília Gadelha Serra 
Características do Respirador Oral
 Milton Malheiros da Silva 

Técnica Cirúrgica  FMUSP
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Outras especialidades

PAINEL
Estética da Face
Coordenador: 
Bruno Paulucci
Secretário: Ricardo Dourado

Tratamento cirúrgico do terço médio da face
 Leila Freire Rego Lima
Ritidoplastia clássica
 Wilson Dewes 
Rejuvenescimento facial total em 8 dias sem cirurgia
 Clara Santos
Cervicoplastia
 José Luiz Rodrigues 
Lipoaspiração facial 
 Paulo Manzano

MESA REDONDA
Formação em ORL
Moderador
Daniel Okada    
Secretário: Fausto K. Nakandakari             

Debatedores
André Luiz Lopes Sampaio
Ana Carolina Costa
Milene Bissoli 
Alessandra Kiesewetter 

Sala Oftalmo - ICHC

MESA REDONDA
Microfonocirurgia - Exibição de 
fi lmes com comentários da mesa
Moderador
Domingos H Tsuji  
Secretário: Bernardo Faria Ramos

Debatedores
Rui Imamura 
Ronaldo Frizzarini
Luciana Miwa Nita
Fábio Coelho Alves Silveira

PAINEL
Roncos e SAOS                                        
Coordenadora
Claudia Andréa Galindo de Calabrese
Secretário: Jefferson K. Takehara

Fisiologia do Ronco 
 Mercedes Fabiana dos S. de Araújo
Nariz X SAOS  
 Rafael Malinsky
Escleroterapia 
 Ralph Silveira Dibbern
Apnéia do sono como fator de 
risco ocupacional 
 Claudia Andréa G. de Calabrese

Sala Amarela - CCR

Sala Otorrino - ICHC

Teatro FMUSP

 11/09/2010 14h00 - 15h20

15h20 - 15h35 – TROCA DE SALA

PAINEL
Urgências em Otorrinolarigologia 
Secretária: Luisa N. Medeiros

Epistaxe
 Walter Sedlacek Machado
Corpo Estranho
 Paulo Tinoco
Complicações  de Rinossinusites
 Adja Oliveira

Sala Coral - CCR

PAINEL
Obstrução Nasal na Infância  
Secretário: Eduardo dos Santos 
R. Sadeck

Estratégias de informação para o 
tratamento da rinite alérgica na 
infância
 Ricardo Neves Godinho
Obstrução Nasal na Infância
 Roberto Campos Meirelles
Manejo do Respirador oral na 
infância
 João Carlos Todt
Rinoseptoplastia em Criança
 Maria Rosa de Souza Carvalho
Condutas no Respirador Bucal – 
Existe um Consenso? 
 Rodrigo dos Santos Pego

Sala Vermelha  - CCR

MESA REDONDA
Paralisia Facial Periférica no 
Século 21
Moderador
José Ricardo G. Testa 
Secretário: Azis Arruda Chagury

Debatedores
Edson Mitre
Décio Lisboa de Castro
Álvaro Muiños de Andrade 
Luiz Carlos Alves de Sousa
Vinícius Cotta Barbosa

Anfi teatro Rebouças - CCR

PAINEL
Pesquisas recentes em fonoaudiologia
Coordenadora
Ana Claudia  Carvalho
Secretária: Regina Kneip

Análise comparativa da amplitude de vibração das pregas vocais e do coefi ciente de con-
tato durante a emissão da vogal prolongada e vibração sonorizada de lábios e língua
 Gislaine Cordeiro
Potencial evocado auditivo de tronco encefálico com estímulo de fala em crianças com 
distúrbio fonológico
 Isabela Crivellaro Gonçalves
Compreensão de sentenças em crianças com desenvolvimento normal de linguagem e com 
Distúrbio Específi co de Linguagem
 Marina Puglisi
Descritores em ciências da saúde na área específi ca da fonoaudiologia
 Heliane Campanatti
Treinamento auditivo em idosos com comprometimento cognitivo leve
 Renata Rezende
Avaliação fonoaudiológica da deglutição na doença de Alzheimer em fases avançadas
 Sheilla de Medeiros
Relação entre o uso de gestos e a produção de verbalizações em crianças com síndrome de Down
 Fabiola C. Flabiano Almeida

Sala Havana - CCR 15h20 às 16h55

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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16h55 - 17h25 – INTERVALO

PAINEL
Malformações Congênitas Nasais
Secretário: Jefferson Kiyoshi Takehara

Uso de “Flaps” no Tratamento Cirúrgico do 
Atresia de Coanas
 Ana Paula Bezerra 
Fatores Preditivos de Sucesso no Tratamento 
Cirúrgico da Atresia de Coanas Congenita
 Antônio Carlos Cedin 
Tratamento Cirúrgico Endoscópico das Malfor-
mações Congênitas Nasais
 Shirley Pignatari

PAINEL
Disfagia 
Secretária: Claudia M. S. Arevallo

Diagnóstico Diferencial da Disfa-
gia Orofaríngea
 Geraldo Pereira Jotz 
Abordagem Médica das Disfagias 
Orofaríngeas
 Sergio Henrique Trindade

MESA REDONDA
Paralisias Laríngea
Moderador
Rui Imamura
Secretária: Helena Hotz Arroyo

Debatedores
Ronaldo Frizzarini
Flavio Akira Sakae
Rafael B. Cahali
Andrea Campagnolo

Sala Otorrino - ICHC

Sala Oftalmo - ICHC

Sala Coral - CCR

MESA REDONDA 
ORL Ocupacional
Moderador
Everardo Andrade da Costa
Secretário: Paulo M. Fernandes

Debatedores
Mara Gândara
Alberto Alencar Nudelmann
Andreia Migueres Arruda
Nadejda Maria Ávila S. Varginha

Sala Vermelha  - CCR

 11/09/2010 15h35 - 16h55

Outras especialidades

MESA REDONDA
Acesso endoscópico à tumores da região selar 
e para selar
Moderador
Fabrizio Romano
Secretário: Rafael Aydar Nogueira                                   

Debatedores
Henrique Faria Ramos
Marcos Alexandre da Franca Pereira
Fabrizio Ricci Romano 
Marcio Nakanishi
Ronaldo Carvalho Santos Júnior

Sala Amarela - CCR

MESA REDONDA
Os Limites da Fonomicrocirurgia 
- Cada Participante levará um 
caso de insucesso para discutir 
Moderador

Domingos Hiroshi Tsuji 
Secretária: Virginia Silva Gomes

Debatedores

Domingos Hiroshi Tsuji
Osiris do Brasil
Antônio Lobo de Rezende Neto
Agrício Crespo

Anfi teatro Rebouças - CCR

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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MINI-CURSO
Complicações de Implantes 
Dentários   
Coordenador:
Paulo Manzano

Visão do Otorrino
 José Roberto Parisi Jurado
Visão do Odonto
 Wilson Sendyk

Técnica Cirúrgica  FMUSP
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Outras especialidades

PAINEL
Novos Desafi os em Rinologia
Secretária: Larissa Neri 

Endoscopia de Contato:  indicações e limitações.
 Flavio Augusto Passarelli  Prado
Avaliação Laboratorial do Biofi lme
 Thiago Bezerra
Uso da sinuplastia em tratamento cirúrgico da 
Rinossinsuite Crônica
 Estelita Teixeira Betti
Endoscopia nasal em crianças - superando difi -
culdades - Novos Desafi os
 Rubens Sousa Santos

PAINEL
Cirurgia Endoscópica e Tratamento Cirúrgico da 
Obstrução Nasal
Secretário: Alexandre Beraldo Ordones

Conceitos Básicos de FESS
 Sergio Bittencourt
Tratamento Cirúrgico das Conchas Nasais
 Afonso Ravanello Mariante
Cirurgia Nasal para Ronco e Apnéia do Sono
 Antonio Douglas Menon
Tratamento Cirúrgico da Polipose Nasal
 Cícero Matsuyama
Cirurgia Total da Obstrução Nasal
 Jorge Valentim Filho

Sala Otorrino - ICHC

Sala Vermelha  - CCR

 11/09/2010 17h25 - 18h45

PAINEL
Implante Coclear
Coordenadora
Graziela de Souza Queiroz Martins
Secretária: Milene Bissoli 

Minimizando Traumas de Inserção 
dos Eletrodos
 Graziela de Souza Martins 
Cocleas Ossifi cadas
 Andrea Felice dos Santos
Indicações Atuais de Implante 
Coclear
 Francisco Mário de Biase Neto 
Processamento Auditivo em 
Usuários de Implante
 Patricia Maria Sens 
O Implante Coclear no SUS
 Mariana de Carvalho Leal

Sala Oftalmo - ICHC

SESSÃO INTERATIVA
Disfonias de difícil caracterização 
- Pergunte aos “experts”
Moderador
Agrício Crespo
Secretária: Helena Hotz Arroyo

Debatedores
Rui Imamura
Domingos Hiroshi Tsuji
Henrique Olival Costa
José Eduardo de Sá Pedroso

Teatro FMUSP

PAINEL
Cirurgia Plástica da Face
Coordenadora: 
Flávia Lira Diniz
Secretário: João Paulo de S. Pinto

Anatomia Cirúrgica da região 
frontotemporal
 Waldir Carreirão Neto
Tratamento cirúrgico da região 
Frontal
 Leila Freire Rego Lima
Cirurgia endoscópica da região 
Frontal
 Tomas Gomes Patrocínio 
Preenchimentos no Complemento 
do Tratamento do Rejuvenescimen-
to Facial
 Valcinir Bedin
Tratamento do Dorso Nasal
 Alexandre Murta 

Sala Amarela - CCR

CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas
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CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas

Apresentação Oral 

de Trabalhos Científi cos
Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia

Os trabalhos serão apresentados na Sala Verde – CCR, sendo os de Fonoaudio-

logia no dia 09/09/10 e os de Otorrinolaringologia no dia 10/09/10.

No dia 11/09/10, às 10h30, será posto no estande da FORL a lista dos 05 me-

lhores trabalhos de cada especialidade para que os respectivos trabalhos sejam 

reapresentados neste mesmo dia, às 12h45, sendo os de Fonoaudiologia na 

Sala Havana e os de ORL na Sala Coral, ambas no CCR.

A premiação dos trabalhos será feita no dia 11/09/10, na 

Festa de Encerramento do 9º Congresso da FORL.
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Código: 04 - 10/09 - 08h30 - 08h40

Código: 03 - 10/09 - 08h20 - 08h30
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Código: 01 - 10/09 - 08h00 - 08h10g
Título: Analgesia por acupuntura em faringite viral aguda

Autor Principal: João Carlos Todt Neto

Resumo: Objetivo: demonstrar a efi cácia da acupuntura como alternativa nas analgesias de patologias ORL. Material e Método: dois grupos de 10 pacientes 

com quadro agudo de faringite ,sem uso de medicamentos analgésicas nas últimas 8:00 horas. O 1 grupo recebeu dois pontos de acupuntura e foi reavaliado 

com 10 e 20 minutos.O 2 grupo recebeu 500mg de dipirona e também foi reavaliado com 10 e 20 minutos. Resultados: o grupo da acupuntura apresentou 

uma melhora da dôr em 68% e 72% respectivamente com 10 e 20 minutos .O segundo grupo que usou dipirona referiu uma melhora de 40% e 85% respec-

tivamente com 10 e 20 minutos. Conclusão: a acupuntura é efetiva como analgesico em patologias agudas.

Código: 02 - 10/09 - 08h10 - 08h20

Título: Obstrução nasal e acupuntura

Autor Principal: João Carlos Todt Neto

Resumo: Objetivo: demonstrar a efi cácia da acupuntura na obstrução nasal. Material e Método: dois grupos de 10 pacientes com quadro de obstrução nasal 

de etiologia viral.O 1 grupo recebeu 3 gotas de nafazolina em cada fossa nasal e o 2 grupo dois pontos de acupuntura.Excluido pacientes com desvio de septo 

e ou polipose. Após 15 minutos fora reavaliado com exame rinoscópico e subjetivo com questionamento. Resultado: no 1 grupo (nafazolina) a melhora foi de 

85% e no 2 grupo (acupuntura) a melhora foi de 70% . Conclusão: a acupuntura é efetiva como alternativa nos quadros agudos de rinopatia viral.

g
Título: Experiência de 10 anos do Hospital de Clínicas de Curitiba na Assimetria de Tonsilas Palatinas

Autor Principal: Annelyse Cristine Ballin

Co-autores: Carlos Henrique Ballin, Bettina Carvalho, Rodrigo Rezende, Rodrigo Pereira, Marcos Mocellin

Resumo: Introdução: O sinal mais encontrado nos pacientes com linfoma de amígdalas (LA) é a assimetria das tonsilas palatinas. A assimetria das amígdalas 

é um achado relativamente comum. O diagnóstico de LA não deve ser atrasado para melhores chances terapêuticas. Devemos, portanto, saber o perfi l dos 

pacientes que requerem maior atenção. Objetivos: verifi car o perfi l dos pacientes e a incidência de LA nos pacientes submetidos a amigdalectomia com assi-

metria de amígdalas. Métodos: estudo retrospectivo, baseado na análise do Banco de Dados do Serviço de Patologia e na revisão dos prontuários, de pacientes 

submetidos a tonsilectomia com assimetria de amígdalas, no Hospital de Clínicas de Curitiba, durante um período de 10 anos. Resultados: 50 pacientes, idade 

entre 3 a 53 anos, média de 14,05 anos. Anatomopatológico evidenciou 48 pacientes com hiperplasia linfóide e 2 casos de linfoma (4%). Estes eram do sexo 

masculino, idades de 40 e 53 anos, queixa principal de aumento de volume da tonsila palatina unilateral, apenas 1 deles apresentava outros sintomas (astenia 

e emagrecimento). Ao exame físico: apenas assimetria de tonsilas. Linfoma primário de amigdala, sem envolvimento de outros órgãos ou linfonodos. Con-

clusões: Nosso estudo concorda com a literatura quanto ao LA ser mais comum em homens, acima de 40 anos, quando o paciente é o primeiro a notifi car o 

aumento tonsilar e no exame físico a assimetria é maior que 2 graus. Embora raro, mesmo na presença de assimetria, não podemos esquecê-lo nem acreditar 

que a assimetria seja sinal benigno. Outros dados clínicos devem ser considerados. 

Título: Avaliação sistematizada da difi culdade de exposição das pregas vocais na microcirurgia da laringe

Autor Principal: Annelyse Cristine Ballin

Co-autores: Evaldo Dacheux de Macedo Filho, Gustavo B. Sela, Guilherme S. Catani, Jorge Massanki Ido Filho, Marcos Mocellin

Resumo: Introdução: Um dos principais problemas na microcirurgia da laringe é a difi culdade de exposição das pregas vocais (PPVV). A visualização de toda a 

PPVV, até a comissura anterior, é o ideal, visando evitar erros diagnósticos, remoção incompleta de lesões, injúria inadvertida das PPVV ou até aborto do pro-

cedimento. Diversos estudos abordam fatores pré-operatórios que predizem difi culdade de intubação endotraqueal, graduada pelos anestesistas pela escala 

de Cormack-Lehane. Estes parâmetros foram pouco avaliados para a difi culdade de locação do laringoscópio nas microcirurgias da laringe. Não há uma escala 

padrão de difi culdade direcionada aos cirurgiões de laringe. Objetivos: criar uma escala padrão de difi culdade de locação do laringoscópio durante a micro-

cirurgia da laringe, com foco na exposição das PPVV; avaliar quais parâmetros clínicos predizem difi culdade de visualização laríngea; verifi car a melhora da 

exposição laríngea com o suspensor do laringoscópio. Material e Método: Estudo prospectivo, duplo cego, 57 pacientes submetidos à microcirurgia de laringe. 

Avaliados no pré-operatório: 3 dados epidemiológicos, 2 de anamnese e 13 de exame físico. No intra-operatório, o anestesista avaliava o escore de Cormack-

-Lehane e o cirurgião avaliava conforme a escala proposta, antes e após a colocação do suspensor. Resultados e conclusões: Vários parâmetros apresentaram 

sensibilidade, especifi cidade, valor preditivo positivo altos, para exposição inadequada da laringe. Porém, apenas distância hiomentual <6,05cm (p=0,003) e 

classes ≥2 de Cormack-Lehane (p=0,04) obtiveram signifi cância estatística e alta sensibilidade, 100% e 81% respectivamente. O suspensor do laringoscópio 

melhorou a exposição (p=0,04). A escala proposta demonstrou-se de fácil aplicação e permitirá comparações entre estudos futuros. 

Otorrinolaringologia
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Código: 08 - 10/09 - 09h35 - 09h45

Código: 07 - 10/09 - 09h00 - 09h10

Código: 06 - 10/09 - 08h50 - 09h00

Código: 05 - 10/09 - 08h40 - 08h50

g
Título: Estudo da ototoxicidade na iodoterapia

Autor Principal: Ana Helena B. Dell´Aringa

Co-autores: Danielle Candia Barra, Myriam de Lima Isaac, José Raphael Montoro, Alfredo Rafael Dell´Aringa 

Resumo: A iodoterapia é uma terapia realizada com iodo radioativo (I-131), utilizado no controle dos carcinomas diferenciados da glândula tireóide. Tem 

por objetivo principal o combate às células cancerígenas presentes na tireóide, por meio da radiação emitida do iodo. Objetivo: avaliar a funcionalidade do 

sistema auditivo em pacientes com diagnóstico de câncer de tiróide que realizaram o tratamento de iodoterapia. Método: Realizado estudo prospectivo com 7 

pacientes com diagnóstico de câncer de tireóide e indicação de iodoterapia. Após confi rmação do diagnóstico e indicação da terapia todos os pacientes foram 

encaminhados às avaliações otorrinolaringológicas e audiológicas, pré e pós tratamento. Foram realizadas: anamnese e avaliação otorrinolaringológica clínica, 

anamnese fonoaudiológica, Audiometria Tonal Limiar, Logoaudiometria, Imitanciometria, Pesquisa de Refl exo Estapediano, Emissões Otoacústicas Evocadas 

por Produto de Distorção (EOAE-DP) e Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE). Resultados: Comparando-se as médias dos limiares auditivos 

tonais pré e pós iodoterapia, não foram observadas alterações auditivas signifi cativas segundo os critérios da ASHA. Todos os sujeitos do estudo apresentavam 

exame otorrinolaringológico físico normal e audição normal nas avaliações pré tratamento, segundo os resultados obtidos na Audiometria, imitanciometria, 

EOAE-DP e PEATE. Nas avaliações realizadas dentro do primeiro mês pós tratamento, todos os procedimentos realizados mantiveram-se com os mesmos 

resultados. Conclusão: a realização do tratamento para tumores de tireóide como a iodoterapia não causou alterações auditivas precoces. Salientamos a 

importância da realização de estudos com amostras maiores e por um período maior de monitoramento da audição.

Título: Terceira idade e principais queixas otorrinolaringológicas no ambulatório da faculdade de medicina de petrópolis - Rio de Janeiro

Autor Principal: Carlos Augusto Ferreira de Araujo

Co-autores: Mary Laura Garnica Villar, Fausto Rezende Fernandes 

Resumo: Objetivo: levantar as queixas mais frequentes nessa faixa etária. Métodos: através de um estudo retrospectivo, foram pesquisados 103 prontuários de 

pacientes idosos do ambulatório de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Petrópolis no período entre 2008 e 2009. Foram selecionados 55 prontuários 

que atendiam aos critérios de inclusão do trabalho. Resultados: dentre os prontuários selecionados, obtivemos resultados semelhantes aos da literatura mundial. As 

queixas mais prevalentes foram: hipoacusia (24,03%), zumbido (22,11%) e tonteira (17,30%). Outras queixas menos prevalentes foram: obstrução nasal, otalgia, pru-

rido, cefaleia, epistaxe, rouquidão, anacusia, enjôo, otorragia, otorréia e retinopatia alérgica. Concordando com a literatura mundial, o presente trabalho demonstrou 

que os sintomas otorrinolaringológicos mais freqüentes na população idosa são: hipoacusia, zumbido e tonteira, nessa ordem. Conclusão: pôde-se comprovar que 

dentre as queixas otorrinolaringológicas mais predominantes na terceira idade, interferem negativamente no cotidiano dos idosos não só no que concerne à relação 

interpessoal, mas também à relação destes com o meio em que vivem. O aumento da expectativa de vida ao nascer é uma realidade da nossa população. O idoso 

requer atenção e cuidados redobrados. As diversas queixas na área otorrinolaringológica necessitam de que o especialista amplie seus conhecimentos em geriatria.

Título: Stress: a doença do milênio e síndrome vestibular: a importância do diagnóstico diferencial

Autor Principal: Carlos Augusto Ferreira de Araujo

Co-autores: Mary Laura Garnica Villar, Fausto Rezende Fernandes

Resumo: Objetivo: abordar os aspectos principais sobre a vestibulopatia periférica e correlacionar dados associando entre stress e síndrome vestibular após 

critérios de inclusão e exclusão para investigação. Métodos: realizado análise de prontuários de pacientes com sintomas de vestibulopatia no período de ja-

neiro a dezembro de 2008, sendo que de todos os analisados, foram selecionados prontuários de 84 pacientes, entre eles homens e mulheres, com idade entre 

24 a 63 anos de acordo com critérios de inclusão e exclusão para investigação para vestibulopatia por estresse. Resultados: observamos que o stress (100%), 

tontura/vertigem (100%), ansiedade (82,1%), tensão muscular (97,6%) e depressão (71,4%) foram os mais relatados pelos pacientes. Pela avaliação pode-se 

excluir distúrbio vestibular central. A proposta de tratamento baseada em atividades sociais e físicas, fi sioterapia, tratamento psicológico e medicamentoso 

com benzodiazepínico e ansiolítico obteve resposta, com melhora de 90,4% dos sintomas dos pacientes pesquisados.Conclusão: o diagnóstico do estresse e 

vestibulopatia muitas vezes são sugeridos já na anamnese, porém a investigação clínica é necessária para excluir patologias afi ns. Observa-se que o Stress é 

a doença do milênio e o Otorrinolaringologista deve estar preparado para atender o paciente no limite de seus sintomas. O conhecimento e o domínio desta 

síndrome abreviam o sofrimento do paciente e aponta para o melhor tratamento.

Título: Efi cácia da cirurgia endoscópica nasal nos sintomas da rinossinusite crônica

Autor Principal: Flávia Machado Alves Basílio

Co-autores: Annelyse Cristine Ballin, Murilo Carlini Arantes, Bettina Carvalho, Denilson C. Szkudlarek, Marco César J. Santos

Resumo: Introducão: a cirurgia endoscópica nasal (FESS) é atualmente o padrão ouro no tratamento da rinossinusite crônica (RNSC), associada ou não à 

polipose nasal, refratária ao tratamento clínico otimizado. Objetivo: avaliar a melhora dos sintomas da RNSC, através de um questionário dirigido. Material e 

Métodos: estudo prospectivo, em que foram incluídos 34 pacientes submetidos a FESS durante os anos de 2008 e 2009, no serviço de Otorrinolaringologia do 

Hospital de Clínicas/UFPR. Desses, 22 tinham o diagnóstico de RNSC e 12 RNSC associada a polipose nasal. Todos os pacientes foram submetidos a um ques-

tionário sobre a sintomatologia pré-operatória, comorbidades e grau de melhora dos sintomas no pós operatório, 6 meses após o procedimento. Neste ques-

tionário foram utilizados critérios clínicos maiores e menores para o diagnóstico de RNSC. Resultados: a melhora percentual dos sintomas mais prevalentes 

no grupo com RNSC foi a seguinte: obstrução nasal 87,4%; cefaléia 80,5%; dor/pressão facial 91,6%; secreção nasal posterior 81,2%. No grupo com polipose 

associada, a melhora foi: obstrução nasal 76,6%; secreção nasal posterior 76,6%; hiposmia 68,7%; cefaléia 83%. Em nosso estudo encontramos uma melhora 

global dos sintomas de 83,74% nos pacientes com RNSC e de 80,5% nos pacientes com polipose nasal associada. Conclusões: a FESS é altamente efi ciente no 

controle dos sintomas da RNSC, seja ela associada ou não à polipose, sendo, em nosso estudo, sua efi cácia semelhante a encontrada na literatura internacio-

nal. Com relação aos portadores de polipose nasal, são necessários estudos com follow-up maior, visto que essa patologia apresenta alto grau de recorrência. Tr
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Código: 12 - 10/09 - 10h15 - 10h25

Código: 11 - 10/09 - 10h05 - 10h15

Código: 10 - 10/09 - 09h55 - 10h05

Título: Achados otoneurológicos em pacientes com diagnóstico de alça vascular de VIII par craniano pela ressonância magnética

Autor Principal: Francisco Luiz Busato Grocoske

Co-autores: Mendes, R.C.C.G., Mocellin, M., Koerner, H.N., Carvalho, B., Oliveria, M.T.C.R.

Resumo: Objetivo: Analisar e correlacionar os sinais e sintomas otoneurológicos e os achados audiológicos em indivíduos com alça vascular (AV) de VIII par 

demonstrado por imagens de ressonância magnética (RM). Material e Método: 47 pacientes do ambulatório de Otoneurologia do Hospital de Clínicas da 

UFPR. Todos possuíam exames de RM com imagens compatíveis com AV de VIII par craniano e tinham queixas otoneurológicas. Procedeu-se ao tratamento 

estatístico dos dados, freqüências das variáveis isoladamente e análise de signifi cância da variável “alça vascular” comparada com “zumbido”, “hipoacusia”, 

“audiometria” e “peate”, com nível de signifi cância p<0,05. Resultados: O zumbido foi o sintoma mais freqüente (83%), seguido de hipoacusia (60%) e verti-

gem (36%). 8% dos pacientes tinham tanto zumbido como a AV correspondente à direita, 11% à esquerda e 23% bilateralmente. Não foi encontrada relação 

estatisticamente signifi cante entre o zumbido e a presença de AV na RM, nem mesmo nos casos de zumbido pulsátil. 10% dos pacientes tinham hipoacusia e 

AV do mesmo lado à direita, 2% à esquerda e 19% bilateralmente, sem relação estatisticamente signifi cante entre hipoacusia e a presença de AV na RM. Não 

foi encontrada relação estatisticamente signifi cante entre Audiometria ou PEATE e a presença de AV na RM. Conclusão: Observamos que tanto no zumbido 

quanto na hipoacusia não há signifi cância estatística entre o sintoma e à presença de AV na RM. Esta independência manteve-se na análise dos exames 

audiológicos (Audiometria e PEATE), sugerindo não haver relação direta entre o achado da AV na RM e o quadro clínico otoneurológico.

Título: Desenvolvimento de prótese auditiva acústica digital com gerador de som incorporado para terapia de retreinamento de zumbido

Autor Principal: Ricardo Ferreira Bento

Co-autores: Silvio Pires Penteado 

Resumo: Objetivo: Descrever o desenvolvimento de uma prótese auditiva acústica a qual possa ser utilizada apenas como prótese auditiva, como gerador de 

som para terapia de retreinamento de zumbido, ou como prótese auditiva conjugada com gerador de som para terapia de retreinamento de zumbido. Material e 

Método: Foi defi nido que a prótese auditiva acústica digital deste projeto seria no desenho retroauricular, que contaria com quatro programas personalizados e 

que atendesse às perdas auditivas moderadas-severas, utilizando um programa de adaptação em português. Foi contatada a cadeia de suprimentos que abastece 

os fabricantes internacionais, a qual nos enviou componentes diversos. Num laboratório de acústica várias estruturas eletrônicas foram montadas e submetidas 

a testes segundo normas internacionais de controle de qualidade. Para a melhor das confi gurações testadas foram escritos programas específi cos no processador 

digital de sinais. Resultados: Com o uso de componentes padronizados (diferentes dos componentes dedicados, exclusivos e mais caros) foi possível montar seis 

destas próteses auditivas ao custo unitário de U$170. Adicionalmente, tais próteses são dotadas de gerenciador de microfonia, redutor de ruído, equalizador de 16 

bandas, além do recurso de “datalogging”, o qual registra o comportamento da prótese durante o uso no paciente, recurso este que auxilia o fonoaudiólogo em 

melhores regulagens. Foi obtido um programa de adaptação em português. Não houve testes em indivíduos. Conclusão: Foi possível o desenvolvimento de próteses 

auditivas digitais com gerador de som, o qual pode ser utilizado para amplifi cação seletiva, para terapia de retreinamento de zumbido ou com o uso combinado. 

Título: Alteraçoes da pressão arterial em crianças com distúrbios respiratórios obstrutivos

Autor Principal: Victor Jose Barbosa Santos

Co-autores: Graziela de Oliveira Semenzati, Luis Cuadrado Martin, Diego Sherlon Pizzamiglio, Renata Mivusaki Iomasa, Silke Anna Theresa Weber 

Resumo: Introdução: Distúrbios respiratórios obstrutivos apresentam prevalência aumentada na população pediátrica, com estimativa de que 3-12% das 

crianças apresentem ronco durante o sono, sendo que em alguns estudos essas taxas chegam a valores tão altos quanto 27%. Em um estudo com crianças com 

SAOS, observou-se que 32% delas apresentavam pressão arterial sistólica e diastólica acima do p95, tanto no sono quanto em vigília. O objetivo do presente 

estudo é avaliar a alteração pressórica diurna e noturna, medida através de monitorização ambulatorial de 24 horas, em crianças com distúrbio respiratório 

obstrutivo relacionado ao sono. Materiais e Métodos: Foram incluídas no estudo, as crianças com manifestações clínicas de distúrbio respiratório obstrutivo 

durante o sono. Todas as crianças foram encaminhadas para a realização de polissonografi a de noite inteira e foram submetidas à monitorização ambulatorial 

de 24 horas da pressão arterial sistêmica. Dividiram-se em grupo SAOS e ronco primário. Resultados: Das 26 crianças envolvidas no estudo clínico, todas rea-

lizaram polissonografi a de noite inteira. Com base nos dados polissonográfi cos, o IAH variava de 0 a 23,2 eventos por hora. Dentre as 26 crianças estudadas, 

dez não apresentaram a queda fi siológica noturna da pressão arterial, sendo consideradas “não-dippers”. Conclusões: Os valores da pressão arterial, sistólica 

e diastólica, foram mais elevados nas crianças do grupo SAOS em comparação com o grupo ronco primário, tanto no período diurno quanto durante o sono. 

A pressão arterial média se mostrou aumentada no grupo SAOS quando comparada ao grupo ronco primário, corroborando com estudos prévios da literatura. 

Tr
ab

al
ho

s 
Ci

en
tífi

 c
os

Código: 13 - 10/09 - 10h25 - 10h35

Título: Monitorização ambulatorial da pressão arterial em crianças com distúrbios respiratórios obstrutivos, antes e após cirurgia de adenotonsilectomia.

Autor Principal: Victor Jose Barbosa Santos

Co-autores: Graziela de Oliveira Semenzati, Diego Sherlon Pizzamiglio, Renata Mivusaki Iomasa, Luis Cuadrado Martin, Silke Anna Theresa Weber 

Resumo: Introdução: A SAHOS é o distúrbio caracterizado por episódios repetidos de obstrução das vias aéreas superiores(VAS), associados a dessaturação de hemoglobina 

devido a interrupção parcial ou total do fl uxo respiratório. O pico da incidência é observado nos pré escolares, faixa etária na qual é mais comum a obstrução das vias aére-

as superiores pela hipertrofi a das tonsilas faríngea e palatinas. Nosso objetivo é avaliar as variações da pressão arterial em crianças com distúrbio respiratório obstrutivo e 

se há recuperação dos níveis tensionais noturnos após correção do distúrbio obstrutivo. Materiais e Métodos: Foram estudadas crianças de ambos os sexos, na faixa etária 

de 8 a 12 anos, com queixas de distúrbio respiratório obstrutivo, encaminhadas para a realização de polissonografi a e monitorização ambulatorial de 24 horas da pressão 

arterial,antes e seis meses apos adeotonsilectomia. Resultados: Das 26 crianças estudadas, 14 apresentavam critérios de SAOS e dentre estas, oito nao apresentaram dip-

ping noturno e apresentavam niveis tensionais mais elevados, diurno e noturno. Após adenotonsilectomia sete crianças recuperaram o descenso noturno fi siologico da PA. 

Conclusões: Crianças com distúrbios respiratórios obstrutivos graves relacionados ao sono têm um maior risco da perda do descenso fi siológico de pressão arterial noturno 

comparado àquelas com apenas ronco primario, recuperando os niveis tensionais normais após correçao do fator respiratório obstrutivo.
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Código: 16 - 10/09 - 11h35 - 11h45

Título: Aspectos clínicos e etiológicos das paralisas das pregas vocais

Autor Principal: Regina Helena Garcia Martins

Co-autores: Ariane Ornellas Dutra, Renata Mizusaki Iyomasa, Emanuel Celice Castilho, Tatiana Gonçalves

Resumo: Paralisias laríngeas podem ser uni ou bilaterais, apresentam causas diversas, destacando-se iatrogênicas, neoplásicas, infecciosas, traumáticas e idiopáticas. 

O topodiagnóstico exige protocolos que contemplem as diversas causas e o trajeto dos nervos envolvidos. Métodos: estudo retrospectivo dos pacientes com diagnós-

tico de paralisas laríngeas atendidos nos ambulatórios de ORL no período de cinco anos. Foram analisados: idade, sexo, lateralidade da lesão e diagnóstico etiológico. 

Todos os pacientes foram submetidos a: tomografi a de base de crânio, RX de tórax e/ou tomografi a, ultra-sonografi a de glândula tireóidea e /ou cintilografi a, exames 

bioquímicos, sorológicos e videolaringoestroboscopia. Resultados:  Foram identifi cados 79 pacientes (41 F, 38 M), sendo 65 adultos e 14 crianças. As paralisias bila-

terais ocorreram em 12 casos (4 adultos e 8 crianças) e unilaterais em 67 casos (61 adultos e 6 crianças). Destas, 35 comprometeram o lado esquerdo e 32 o direito. 

As etiologias mais freqüentes nos adultos foram: iatrogênica (n-20), idiopática (n-15), neoplásica (n-9; pulmonar - 4, tireoideano - 3; encefálico - 2), infecciosa (n-5) 

e traumatismo cervical (n-6), traumatismo cranioencefálico (n-4) e acidente vascular cerebral (n-3). Nas crianças, as etiologias de destaque foram: iatrogênica (n-5, 

destaque para as cirurgias cardíacas e os traumas de intubação), idiopática (n-1), infecciosa (n-1), neurológica (n-7). Conclusões - as paralisias laríngeas foram mais 

freqüentes em pacientes adultos havendo destaque para as causas iatrogênicas e idiopáticas; nas crianças, comprometimento neurológico seguido de causas iatrogê-

nicas foram mais frequentes.Os resultados reforçam a importância da aplicação de protocolos de investigação de topodiagnóstico nas paralisas laríngeas.
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Código: 15 - 10/09 - 11h25 - 11h35

Código: 14 - 10/09 - 10h35 - 10h45g
Título: Implicações da obstrução nasal crônica sobre as qualidades vocais e a mucosa laríngea. Análise vocal e achados videoendoscópicos em crianças de 4 

a 12 anos.

Autor Principal: Regina Helena Garcia Martins

Co-autores: Roberto Badra de Lábio, Elaine Lara Mendes Tavares, Rafael Ceranto Alvarado, Lídia Raqueal Carvalho , Tatiana Maria Gonçalves

Resumo: Objetivos: investigar as implicações da obstrução nasal crônica sobre as qualidades vocais e a mucosa laríngea. Casuística e Métodos: dois grupos de 

crianças de 4 a 12 anos, subdivididos em faixas etárias, de 4 a 6, de 7 a 9 e de 10 a 12 anos: GC (grupo controle, n-60) - escolares saudáveis, sem sintomas nasais, 

auditivos ou vocais; GON (grupo obstrução nasal, n-60) - crianças com obstrução nasal crônica, sem surdez neurossensorial. Os pais responderam questionário 

sobre voz, as crianças foram submetidas à videoendoscopia (nasofi broscopia/telescopia), análise vocal perceptivo-auditiva (escala GRBASI, TMF, ataque vocal, 

coordenação pneumofonoarticulatória e ressonância), análise acústica (programa Multi-Speech 3700 - Fo, % de jitter, PPQ, % de shimmer, APQ, NHR e SPI), 

pesquisa das emissões otoacústicas, audiometria e timpanometria. Resultados: os grupos foram similares quanto à idade e gênero (>0,05); as informações dos pais 

indicaram índice de disfonia de 76,6% em GON, sendo que oito delas apresentaram hipoacusia condutiva leve. Lesões laríngeas ocorreram em 58% das crianças 

de GON (infl amação, espessamento mucoso, nódulos e cistos). O grupo GON apresentou maiores pontuações de GRBASI (p<0,05), menores valores do TMF, res-

sonância insufi ciente nasal, incoordenação penumofonoarticulatória e ataque vocal brusco ou aspirado. A análise acústica de GON revelou valores menores de 

F0 e maiores de PPQ, APQ e SPI. Conclusões: obstrução nasal acarretou alterações nas análises vocais perceptivo-auditivas e acústicas, além de diversas lesões 

laríngeas, demonstrando a importância da identifi cação e do tratamento conjunto desses quadros no tratamento das disfonias infantis. 

Título: Qualidade do sono em estudantes de Medicina

Autor Principal: Felipe Kazan

Co-autores: Diego Sherlon Pizzamiglio, Regina Helena Garcia Martins, Érico Vinícius Campos Moreira da Silva, Silke Anna Theresa Weber

Resumo: Introdução: O sono visa restaurar condições físicas/mentais do ser humano. Estudantes de medicina têm privação de sono devido alta carga horária 

acadêmica, excesso de atividades diárias (muitas extracurriculares), responsabilidade crescente de cuidados dos pacientes. Objetivo: Avaliar a percepção sub-

jetiva da qualidade do sono em estudantes de medicina com questionários validados de qualidade do sono. Métodos: Selecionado o questionário de qualidade 

de sono de Pittsburg (PSQI), indicando probabilidade de distúrbios do sono com escore > 5. Responderam o questionário alunos matriculados entre o primeiro-

-sexto ano de medicina. Resultados: Dentre 540 alunos matriculados, 377 responderam ao questionário. 10,08% apresentaram PSQI < 5. A média de horas 

dormidas/noite variou entre 6:14(5º ano) e 6:34(2º ano); 35,01% demoram mais de 30 minutos para conseguir dormir. 39,26% classifi caram a qualidade do 

sono como ruim/muito ruim; 8,49% utilizam medicamentos para dormir ao menos uma vez/semana; 36,87% apresentam difi culdade em se manter acordado 

durante o dia ao menos uma vez/semana; 50,40% apresentam indisposição para atividades diárias ao menos uma vez/semana; 70,56% cochilam (47,74% 

sem intenção de cochilar). Conclusão: Há comprometimento importante na qualidade do sono em estudantes de medicina, com repercussões importantes na 

vida diária. Apesar da percepção da má qualidade do sono, não é interpretado como problema ou distúrbio, com possíveis repercussões nocivas à saúde. Os 

coordenadores de cursos de graduação devem estar atentos sobre possíveis sobrecargas, melhorarando a qualidade de vida daqueles estudantes. 

Código: 17 - 10/09 - 11h45 - 11h55

Título: Ponte de mucosa das pregas vocais: difi culdades no diagnóstico e no tratamento

Autor Principal: Regina Helena Garcia Martins

Co-autores: Regina Helena Garcia Martins, Elaine Lara Mendes Tavares, Tatiana Gonçalves, Alexandre Todorovick Fabro, Norimar Hernades Dias, Thalita 

Azevedo Fracalossi

Resumo: Objetivo: Apresentar a experiência dos autores no tratamento das pontes de mucosa bem como os resultados das avaliações vocais fonoaudiológicas. Casu-

ística e Métodos - Realizou-se análise retrospectiva dos pacientes com diagnóstico cirúrgico e endoscópico de ponte de mucosa, e das avaliações vocais perceptivo-

-auditiva (escala GRBASI) e acústicas antes e após a cirurgia. Os dados foram apresentados de forma descritiva. Resultados: Identifi caram-se 14 pacientes (10 M e 4 

H), 12 adultos e duas crianças. Profi ssões com sobrecarga vocal (professor - n-3; cantor - n-1; pastor - n-1; vendedor -n-1 e secretário -n-1) foi referida por 50% dos 

pacientes. Sintomas desde a infância foram referidos por 12 pacientes. Em sete casos, havia associação das pontes com outras lesões laríngeas como sulco (n-5), cisto 

(n-3), e microwebs (n-1), e em dois havia mais de uma lesão. Em 12 casos o tratamento foi cirúrgico havendo melhora parcial das qualidades vocais em todos eles. A 

fonoterapia isolada não determinou melhora da disfonia. O grau de rouquidão foi maior nas lesões associadas.Conclusão: Apresentamos os resultados do tratamento 

cirúrgico e fonoaudiológico de 14 casos de pontes de mucosa e julgamos que a descrição possa auxiliar laringologistas na tomada de decisões.
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Código: 21 - 10/09 - 12h25 - 12h35

Código: 18 - 10/09 - 11h55 - 12h05

Código: 19 - 10/09 - 12h05 - 12h15

Código: 20 - 10/09 - 12h15 - 12h25

Título: Sulco vocal: evidência de herança autossômica dominante

 Autor Principal: Regina Helena Garcia Martins

Co-autores: Roberto Badra de Lábio , Danilo Moretti-Ferreira, Renata Mizusaki Iyomasa, Tatiana Gonçalves

Resumo: Sulco vocal é lesão rara, caracterizada por depressão linear sobre a mucosa, de profundidade variável, uni ou bilateral. Pode ter origem adquirida ou 

congênita. Descrevemos a lesão em quatro familiares, reforçando a origem genética. Casuística e Métodos: Apresentamos quatro familiares disfônicos com 

diagnóstico de sulco vocal, submetidos à videolaringoestroboscopia, à analise vocal perceptivo-auditiva (escala GRBASI) e vocal acústica. Caso 1 - 54 anos, 

rouquidão desde a infância, piora nos últimos quatro anos. Nega fatores predisponentes, intubação ou cirurgia laríngea. Exame videolaringoscópico mostrou 

sulco vocal em prega vocal direita. Avaliação fonoaudiológica: G1R1B1A0S1I1. Análise acústica - Fo (197.627); % shimmer (2.777, % ); jitter (0.955); e NHR 

(0.148).Caso 2 - 30 anos, rouquidão desde infância. Nega fatores predisponentes, intubação ou cirurgia laríngea. O exame videolaringoscópico mostrou sulco 

vocal bilateral. Analise fonoaudiológica: G2R2B2A0S2I1. Análise acústica - Fo (190.807, %); % shimmer (2.484); % jitter (0.852); NHR (0.112).Caso 3 -12 anos, 

rouquidão desde criança. Refere abuso vocal, nega fatores predisponentes, intubação ou cirurgia laríngea. G2R2B2A0S2I1 Análise acústica - Fo (217.035); 

% shimmer (5.041); % jitter (0.737); NHR (0.121). Caso 4 - 4 anos, rouquidão desde o primeiro ano de vida, sem fatores predisponentes. Refere abuso vocal 

esporádico. Exame de laringoscopia direta identifi cou sulco vocal em prega vocal direita e nódulos bilaterais. G1R0B1A0S1I0. A análise acústica: Fo (313.412); 

% shimmer (3.514); % jitter (1.838); NHR (0.093). Conclusões - Apresentamos quatro familiares de três gerações com sulco vocal e salientamos a importância 

da investigação genética e videoendoscópica para confi rmação diagnóstica. 

Título: Estudo histológico dos efeitos da exposição à fumaça de cigarro e à ingestão crônica de etanol sobre as mucosas da língua e da faringe de ratos.

Autor Principal: Regina Helena Garcia Martins

Co-autores: Sergio Luis Madeira, Alexandre Todorovick Fabro, Norimar Hernandes Dias, Karen Fernanda Alves, Lídia Raquel Carvalho

Resumo: Objetivos: estudar os efeitos nocivos da exposição à fumaça de cigarro e à ingestão crônica de etanol sobre as mucosas da língua e da faringe de 

ratos. Material e Métodos: 40 ratos adultos foram mantidos em gaiolas por 260 dias e distribuídos em 4 grupos com 10 animais em cada: G1 (Controle), 

ração e água “ad libitum”; G2 (Tabagismo), expostos à inalação de fumaça de 10 cigarros/ dia, sete dias/semana durante 30 min em câmera fechada contendo 

“aparelho de fumar “, ração e água “ad libitum ; G3 GL com água°(Etilismo) submetidos à ingestão de álcool etílico diluído a 30 destilada e ração “ad libitum”; 

G4 (Etilismo e Tabagismo) submetidos à ingestão de álcool etílico e à fumaça de cigarro. Após 260 dias foram sacrifi cados, sendo realizadas biopsias em 

língua e hipofaringe e processadas para análises histológicas, utilizando-se escore semiquantitativo. Resultados:  G1 apresentou escores nulos para todos os 

parâmetros histológicos em todos os animais e em ambos os sítios de biópsia; nos demais grupos (G2,G3 e G4) alterações histológicas foram identifi cados em 

boca e em faringe destacando-se hiperceratose, displasias, hipertrofi a de células basais e apoptose. A associação dos fatores agressores não determinou maior 

número de lesões. Não foi evidenciado carcinoma em nenhum grupo, porém em um animal de G2 foi constatado displasia de grau 3 ou intensa. Conclusões: a 

ingestão de álcool etílico e inalação de fumaça de cigarro determinaram lesões pré-neoplásicas tanto em língua como em faringe, porém não foi evidenciado 

carcinoma.

Título: Enxerto Costocondral para Reconstrução Nasal

Autor Principal: Oscimar B. Sofi a 

Co-autores: José Eduardo Lutaif Dolci;Pedro Albuquerque Siqueira Telles

Resumo: As deformidades nasais podem ser congênitas ou causadas por trauma e iatrogênicas, eventualmente requerem enxertos para a sua restauração. 

Os enxertos podem ser autólogos, homólogos, heterólogos ou aloplásticos. O presente trabalho demonstra casos clínicos com grandes deformidades em que 

enxertos de septo nasal e de concha auricular são insufi cientes, sendo necessário retirada de enxerto de costela para tal correção.

Título: Lesão pré-maligna de pregas vocais em pacientes submetidos à microcirurgia de laringe

Autor Principal: Daniel Vasconcelos d’Avila

Co-autores: Reginaldo de Oliveira Silva Filho, Luiza Sampaio Barreto, Cris Vanessa Gasques, Antonio Roberto Ferreira Setton, Jeferson Sampaio d’Avila

Resumo: Objetivo: Avaliar a impressão diagnóstica intraoperatória de lesões pré-malignas em pacientes submetidos à microcirurgia de laringe para identifi car a sua 

prevalência e comparar com a avaliação intraoperatória. Material e Método: estudo retrospectivo, não-randomizado, descritivo, através da revisão de fi chas cirúrgicas de 

pacientes submetidos ao procedimento de microcirurgia de laringe por um único cirurgião. Contemplou 558 pacientes que, por demanda espontânea, foram avaliados em 

um serviço especializado em Laringologia e Voz, e submetidos ao procedimento de microcirurgia de laringe, no período de 1990 a 2009. Critério de inclusão: impressão 

diagnóstica intraoperatória com os registros de leucoplasia, hiperqueratose, eritroplasia, leucoeritroplasia, displasia e/ou laringite crônica. Foram coletados impressão 

diagnóstica pré-operatória, impressão diagnóstica intraoperatória, gênero e idade. Resultados e Conclusões: Os pacientes com impressão diagnóstica de lesão pré-maligna 

representaram 10,57% (58) dos 558 pacientes submetidos à microcirurgia de laringe. 21 pacientes (35,59%) não apresentaram a impressão diagnóstica de lesão pré-

-maligna no pré-operatório. Houve 55,73% mais lesões pré-malignas na impressão diagnóstica intraoperatória do que na impressão diagnóstica pré-operatória. As lesões 

pré-malignas foram mais prevalentes em pacientes do gênero masculino (69,49%), na faixa etária entre 41 e 50 anos (32,20%). Foram encontrados registros de displasia, 

leucoplasia, laringite crônica e hiperqueratose. A impressão diagnóstica de lesão pré-maligna mais prevalente foi displasia (65,26%), seguida de leucoplasia com 18,95%.
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Código: 22 - 10/09 - 14h00 - 14h10

Código: 23 - 10/09 - 14h10 - 14h20

Código: 24 - 10/09 - 14h20 - 14h30

Título: Prevalência de asma em portadores de polipose nasossinusal acompanhados no serviço de otorrinolaringologia do Hospital Universitário Prof. Edgard Santos

Autor Principal: Marcus Miranda Lessa

Co-autores: Tovar Vicente da Luz, Hélio Andrade Lessa, Clara Mônica Figueredo de Lima, Gustavo Barros de Araújo Almeida, Carolina Cincurá Silva Santos

Resumo: A polipose nasossinusal é um processo infl amatório crônico, não-alérgico, da mucosa nasal, caracterizado pela presença de formações polipóides 

múltiplas. Objetivo: Avaliar a prevalência de asma em portadores de polipose nasossinusal acompanhados no serviço de Otorrinolaringologia do Hospital 

Universitário Prof. Edgard Santos(HUPES). Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo incluindo 44 pacientes com diagnóstico de polipose nasossinusal acom-

panhados no Serviço de ORL do HUPES no período de 2003 a 2010. Os pacientes foram avaliados através de revisão de prontuários envolvendo dados demo-

gráfi cos, história clínica, exame físico, endoscopia nasossinusal, Tomografi a computadorizada de seios paranasais e exame anátomo-patológico quando perti-

nente. Na história clínica foi avaliado se os pacientes com polipose nasossinusal são portadores ou não de Asma intrínseca, sendo a prevalência de asma em 

portadores de polipose nasossinusal posteriormente calculada. Resultados: A polipose foi mais freqüente em homens (64%). A média de idade destes pacientes 

foi de 47,61 ±13,59 anos, sendo que a maioria (63,16%) tinha mais que 39 anos. 7 pacientes (15,9%) eram portadores de Asma, 2 pacientes (4,54%) eram 

portadores da Tríade de Widal( polipose, asma e intolerância ao AAS) e 11 pacientes (25%) eram portadores de rinite alérgica. A Prevalência de Asma em pa-

cientes com polipose segundo gênero, foi de 7,14% em homens e 31,25% em mulheres, com diferença estatisticamente signifi cante. Conclusão: A prevalência 

de Asma nos pacientes com polipose nasossinusal acompanhados no ambulatório de ORL do HUPES é de 15,9%, corroborando dados existentes na literatura. 

Título: Septoplastia com anestesia local e sedação: Achados trans-operatórios e pós-operatórios.

Autor Principal: Rodrigo Kopp Rezende

Co-autores: Andréia Karam Ricardo dos Santos, Bettina Carvalho, Annelyse C. Ballin, Caio Soares, Marcos Mocellin

Resumo: Introdução: A septoplastia é uma cirurgia que visa aliviar a obstrução nasal através da remoção do desvio ósseo-cartilaginoso. Pode ser realizada sob anestesia 

local associada à sedação venosa ou geral. A anestesia local tem diversas vantagens como: menores riscos, realização mais rápida e diminuição dos custos hospitalares. 

Objetivos: Com este estudo visamos avaliar a aceitabilidade e satisfação de pacientes submetidos à septoplastia com anestesia local e sedação no serviço de Otorrino-

laringologia do HC/UFPR. Material e Métodos: Análise retrospectiva de relatos de pacientes submetidos à septoplastia com anestesia local e sedação com relação à dor 

intra-operatória, grau de amnésia transoperatória, achados pós-operatórios imediatos, satisfação geral da cirurgia. Resultados: 39 pacientes foram avaliados, sendo que a 

maioria relatou ausência de dor intra-operatória, ausência de queixas pós-operatórios e tem poucas lembranças quanto à cirurgia. Discussão: o porte das cirurgias otorri-

nolaringológicas permite a realização de diversos procedimentos utilizando uma técnica de anestesia simples como a anestesia local associada a sedação. A septoplastia é 

uma cirurgia passível de ser realizada com tal anestesia com resultados satisfatórios para o paciente e para o cirurgião. Conclusão: A anestesia local associada à sedação 

produz uma anestesia satisfatória do ponto de vista do paciente com respeito à analgesia intra-operatória, grau de amnésia, e satisfação geral do paciente.

Título: Adenoidectomia: Seguimento pós-operatório.

Autor Principal: Rodrigo Kopp Rezende

Co-autores: Andréia Karam Ricardo dos Santos, Annelyse C. Ballin, Bettina Carvalho, Bruno Paiva de Oliveira Franco, Marcos Mocellin

Resumo: Introdução: A Adenoidectomia é uma das cirurgias mais comuns na infância, indicada principalmente nos casos de otite média recorrente, rinossinusite e obstru-

ção nasofaríngea associada a distúrbio do sono. Objetivos: Avaliar a efetividade, a longo prazo, da adenoidectomia em aliviar os sintomas obstrutivos e avaliar a recorrência 

desses sintomas. Além de pesquisar o grau de satisfação dos pais ou responsáveis. Materiais e Métodos: Análise retrospectiva de prontuários e questionários referentes a 

pacientes que realizaram adenoidectomia no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006. Os que mantiveram sintomas incomodativos e não obtiveram grau adequado 

de satisfação no pós-operatório, passaram por uma avaliação que constituiu em anamnese, exame otorrinolaringológico e radiografi a de cavum. Resultados: No presente 

estudo, 83% dos pais relataram melhora da qualidade de vida no pós-operatório. Dos pacientes que foram reavaliados devido a sintomas incomodativos, nenhum apre-

sentou hipertrofi a amigdaliana. Dos reavaliados por recorrência dos sintomas obstrutivos, 77,8% apresentaram alterações nasais, seja alteração anatômica ou de mucosa 

nasal. Conclusões: A adenoidectomia isolada possui uma alta efetividade quando bem indicada. Para melhor sucesso no tratamento, na consulta pré-operatória, o paciente 

deve ser submetido ao exame otorrinolaringológico e à investigação rigorosa de outras patologias associadas, como: rinite alérgica, desvio de septo, hipertrofi a de cornetos, 

hipertrofi a amigdaliana e refl uxo gástrico-esofágico. Devendo este diagnóstico guiar a terapêutica mais adequada, seja ela, adenoidectomia isolada ou associada a outros 

procedimentos como: septoplastia, turbinectomia, amigdalectomia ou então tratamento clinico de rinite alérgica e refl uxo gastro-esofágico.
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Código: 25 - 10/09 - 14h30 - 14h40

Título: Repercussões tardias na deglutição e dos órgãos fonoarticulatórios em crianças após cirurgia das tonsilas

Autor Principal: Anete Branco

Co-autores: Thalita Azevedo Fracalossi, Daniela de Souza Neves, Francisco Carlos Duchevischi Dalaqua, Silke Anna Theresa Weber

Resumo: Objetivo: avaliar o sistema sensório motor oral e a deglutição de crianças após cirurgia das tonsilas. Material e Método: 89 crianças com distúrbios 

respiratórios do sono e obstrução nasal foram avaliadas após cirurgia das tonsilas. Os órgãos fonoarticulatórios (OFA) foram avaliados pela observação e toque 

das estruturas orofaciais. A deglutição foi avaliada pela videofl uoroscopia com a oferta de 5 ml de líquido. Resultados: 44 meninos e 45 meninas com idade 

de 7 a 19 anos e com idade cirúrgica de 5 anos apresentaram rinite (65%) e ronco noturno (35%). Na avaliação dos OFA foram encontrados língua alargada, 

assimetria de bochechas e respiração predominantemente oral (85%). Na videofl uoroscopia, não houve lentifi cação das fases oral e faríngea, não houve 

vedamento labial durante a deglutição em 51% das crianças e 59,9% usaram manobras de deglutição, 51% das crianças apresentaram estase em valécula. 

Das 76 crianças com respiração oral, 41 não apresentam vedamento labial durante a deglutição e 40 apresentaram estase em valécula. Na observação das 

características craniofaciais, 49,4% das crianças apresentaram alterações na oclusão com palato em ogiva e desvio de septo, 47% usam aparelho ortodôntico. 

Das 44 crianças que apresentaram alteração craniofacial, 25 não apresentaram vedamento labial durante a deglutição e 21 apresentaram estase na valécula. 

Das 42 crianças que fazem usam ortodontia, 21 não apresentam vedamento labial durante a deglutição e 23 apresentaram estase da oferta. Conclusões: A 

persistência de desordens respiratórias obstrutivas e alterações nos OFA e na dinâmica da deglutição são frequentes após cirurgia das tonsilas.
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Código: 28 - 10/09 - 15h00 - 15h10

Código: 27 - 10/09 - 14h50 - 15h00

Código: 26 - 10/09 - 14h40 - 14h50

Título: Recorrência da polipose nasal em crianças e adolescentes com fi brose cística durante seguimento de 5 anos

Autor Principal: Renata Mizusaki Iyomasa

Co-autores: Thalita Azevedo Fracalossi, Wellington Novais Mafra Florentino, Giesela Fleischer Ferrari, Silke Anna Theresa Weber 

Resumo: Introdução: Fibrose cística é freqüentemente associada a polipose nasal. Objetivo: Estudar a incidência e recorrência da polipose nasal (PN) em 

crianças e adolescentes com fi brose cística durante seguimento de 5 anos. Métodos: Vinte e três pacientes com fi brose cística foram submetidos a endoscopia 

nasal de rotina a cada 6 meses, durante o período de janeiro de 2005 a janeiro de 2010. Sintomas clínicos, nível de cloro no suor e genótipo foram descri-

tos. Presença e grau de polipose nasal foram estudados por endoscopia. A polipose foi tratada com corticóide tópico por 6 a 12 meses e recorrências foram 

descritas. Resultados: Na primeira endoscopia, poliposes nasais foram encontradas em 39.1% dos pacientes (5 bilaterais e 4 unilaterais) sem associação com 

nível de cloro no suor, genótipo, sinais clínicos de severidade da fi brose cística ou sintomas nasais. Durante os 5 anos, 16 pacientes (69,5%) experimentaram 

pelo menos uma evento de polipose, o mais jovem paciente diagnosticado com PN tinha 32 meses. Na ultima endoscopia, 3 pacientes tinham PN, todos como 

recorrência. Recorrências ocorreram em 10 pacientes (62,5%), dois pacientes tinham mais que uma recorrência. Quatro pacientes morreram durante o período. 

Dois sofreram cirurgia endoscópica e um desenvolveu carcinoma de nasofaringe.

g /

Título: Composição do material particulado proveniente das emissões de motores movidos a diesel infl uencia na toxicidade aguda ao epitélio ciliado - um 

estudo experimental 

Autor Principal: Sergio Henrique Kiemle Trindade

Co-autores: Robson Seriani, Mariangela Macchione, Paulo Hilário Nascimento Saldiva, João Ferreira de Mello Júnior, Luis Ubirajara Sennes 

Resumo: Introdução: A poluição atmosférica vem chamando a atenção como fonte de possíveis agravos à saúde. Estudos demonstraram associação entre 

aumento da concentração dos poluentes atmosféricos com morbidade e mortalidade respiratória. Até o momento, sabe-se que o material particulado (MP) 

proveniente de motores movidos a diesel possui ações deletérias sobre o sistema respiratório. Contudo ainda não são completamente conhecidas as ações 

tóxicas isoladas das diferentes frações do MP. Objetivo: Avaliar os efeitos de diferentes frações do MP sobre o epitélio ciliado. Material e Métodos: Modelo 

experimental - preparação do palato da rã, submetidos ao seguintes tratamentos: intoxicação com MP bruto, MP tratado com hexano, metanol, ácido nítrico 

e grupo controle com ringer-rã. Variáveis analisadas: Tempo de transporte mucociliar (TTMC), freqüência de batimento ciliar (FBC) e análise histológica. 

Resultados: Observou-se aumento signifi cativo da quantidade de muco ácido no grupo tratado com metanol (grupo com aumento relativo da quantidade de 

compostos orgânicos de baixa polaridade), em relação ao controle (p<0,05). Com a redução destes compostos, proporcionada pelo tratamento com hexano, 

não houve diferenças na quantidade de muco ácido em relação ao controle. Alterações histopatológicas foram observadas na ausência de modifi cações no 

TTMC e na FBC. Conclusão: Os dados obtidos sugerem que os compostos orgânicos de baixa polaridade do MP, desempenham um papel relevante na toxicidade 

aguda ao epitélio ciliado. Descritores: poluição atmosférica, emissões veiculares, epitélio, cílio, material particulado. 

Título: Critérios para o diagnóstico precoce do colesteatoma congênito

Autor Principal: Luiz Carlos Alves de Souza

Co-autores: Fernanda Marra Martinez, Pedro Rangel Perez, Thailise Girotto Ferreira Silva, Jayson Peixoto Machado, Aline Braz de Oliveira

Resumo: Objetivo: Determinar critérios para o diagnóstico precoce do colesteatoma congênito (C.C.) com intuito de evitar suas complicações. Material e Métodos: Foi 

realizado um estudo retrospectivo de 37 crianças portadoras de C.C. da orelha média/mastóide submetidas à cirurgia para erradicar a doença. Foram analisados dados da 

história clínica, exame físico e subsidiário que pudessem estabelecer uma relação nexo-causal com a doença. Resultados: Dados dos prontuários das 37 crianças que, de 

alguma forma, estavam relacionados com o diagnóstico de C.C. são apresentados: (1) Massa esbranquiçada atrás de um tímpano íntegro; (2) Paralisia facial; (3) Sinais 

de mastoidite; (4) Episódios de otorréia fétida associada a tímpano íntegro; (5) Perda unilateral condutiva ou mista; (6) Otorréia persistente após colocação de tubo de 

ventilação; (7) Efusão persistente na orelha média; (8) Meningite; (9) Vertigem ou instabilidade; (10) Surdez súbita; (11) Abscesso intracraniano; (12) Cefaléia ou febre de 

origem indeterminada; (13) Otalgia ou cervicalgia de origem indeterminada. Conclusão: A determinação de critérios para o diagnóstico do colesteatoma congênito é de 

grande importância para o estabelecimento do tratamento cirúrgico o mais precocemente possível no intuito de se reduzir a morbi-mortalidade da doença 
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Código: 29 - 10/09 - 15h35 - 15h45

Título: Rinometria Acústica: Utilização em Hospital Universitário

Autor Principal: Ricardo Guimaraes

Co-autores: Alexandre Beraldo Ordones, Larissa Neri, Fábio Pinna, Richard Louis Voegels

Resumo: A Rinometria Acústica é um exame que visa avaliar a permeabilidade nasal para o melhor conhecimento do sintoma de obstrução nasal. Esse exame 

foi primeiro descrito em 1989 e desde então sua técnica é utilizada como medida objetiva da geometria nasal. Utilizando ondas sonoras refl etidas nas cavida-

des nasais, o aparelho consegue gerar um gráfi co de áreas da secção transversal em função da geometria nasal. Fornecendo assim o volume e áreas de seção 

transversal ao longo da narina em um determinado momento. Esse gráfi co (Rinograma Nasal) pode ser utilizado principalmente em comparações para avaliar 

a queixa de nariz obstruído. O nosso serviço possui um aparelho de Rinometria Acústica. Esse texto visa descrever a técnica, o Rinograma Nasal e demonstrar 

as aplicações desse aparelho na nossa rotina.
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Código: 32 - 10/09 - 16h05 - 16h15

Código: 31 - 10/09 - 15h55 - 16h05

Código: 30 - 10/09 - 15h45 - 15h55

Título: Estudo epidemiológico da cirurgia de ligadura de artéria esfenopalatina em pacientes pós operatório de cirurgia nasal

Autor Principal: Ana Paula Intra Da Silva

Co-autores: Viviane Nunes da Costa, Fernanda Madeiro Leite Viana, Thaís Sanematsu, Sérgio Bittencourt, Ulisses José Ribeiro

Resumo: Objetivo: Relatar os dados epidemiológicos dos pacientes que evoluíram com epistaxe em pós operatório de cirurgia de septoplastia e turbinectomia 

que necessitaram de cirurgia de ligadura de artéria esfenopalatina. Materiais e Métodos: Foram revisadas através do sistema MV as cirurgias de septoplastia 

e turbinectomia e as cirurgias revisionais em casos de epistaxe nestes pacientes realizadas pelo Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Nossa Senhora de 

Lourdes no período de primeiro de janeiro de 2005 à primeiro de Junho de 2010. Resultados: Durante os últimos cinco anos foram realizadas 989 cirurgias de 

septoplastia e turbinectomia em pacientes acima de 12 anos, sendo 62% sexo feminino e 48% sexo masculino, destes 18 pacientes evoluíram com epistaxe 

severa no pós operatório que necessitou de cirurgia de ligadura de artéria esfenopalatina, realizada por videoendoscopia. Nos casos de cirurgias revisionais 

67% do sexo masculino e 33% do sexo feminino, a idade variou de 14 a 70 anos (com idade média de 39 anos) e o tempo de pós operatório em que ocorreu 

o sangramento variou de 1 a 32 dias. Conclusão: A cirurgia de , porém não é isenta de

septoplastia e turbinectomia é segura e efi caz complicações como a epistaxe severa. Nesses casos ocorridos no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital 

Nossa Senhora de Lourdes observou-se que a maioria era do sexo masculino, com maior incidência de casos até o 5º dia pós operatório e a cirurgia de ligadura 

de artéria esfenopalatina via endoscópica se mostrou segura e efi caz em 100% dos casos com tempo reduzido de internação. 

Título: Frequência de sintomas de tuba auditiva hiperpatente em pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica

Autor Principal: Daniele Lima da Silva

Co-autores: Carolina Cincurá Silva Santos, Fernando Pena Gaspar Sobrinho, Helio Andrade Lessa

Resumo: A obesidade é uma doença crônica associada a várias morbidades, sendo que a cirurgia bariátrica pode ser usada em casos severos ou refratários. A 

tuba auditiva que permanece anormalmente aberta é dita hiperpatente (TAH), e tem a perda ponderal como fator predisponente. Seus sintomas são autofonia, 

anforia, plenitude aural, disacusia, zumbido e crepitação. Portanto, é plausível supor que pacientes com perda ponderal pós-cirurgia bariátrica possam apre-

sentar sintomas sugestivos de TAH. O objetivo do presente estudo foi pesquisar a freqüência de sintomas auditivos sugestivos de TAH em pacientes submetidos 

à cirurgia bariátrica. Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica em um centro de referência foram questionados acerca de sintomas auditivos de TAH. Os 25 

pacientes foram do sexo feminino. Queixas auditivas foram comuns, sendo que 74% dos pacientes apresentaram queixas pré-operatórias, 9% pós-operatórias, 

enquanto 17% tiveram queixas no pré e pós operatório. Com respeito ao primeiro grupo de pacientes versus. o último grupo, os sintomas mais comuns foram 

autofonia (26,1% versus 16,6%), anforia (17,4% versus. 33,3%), plenitude aural (82% versus 50%), crepitação (30,4 versus 50%) disacusia (47,8 versus 50%), 

e zumbido (60,8% versus 50%). Apenas um paciente apresentou autofonia e anforia no pós operatório, associada à plenitude aural, disacusia, zumbido e 

crepitação, indicando que paciente submetido a tratamento cirúrgico para obesidade pode queixar-se de sintomas característicos de TAH. Portanto, sugere-se 

que tanto pacientes simplesmente obesos quanto aqueles submetidos à cirurgia bariátrica sejam questionados sobre sintomas audiológicos.

Título: Perfi l dos pacientes portadores de mucocele do Hospital Universitário Professor Edgard Santos

Autor Principal: Priscilla Santos Sardinha

Co-autores: Juliana Lana Milane, Larissa Fernandez de Almeida Rocha Correia, Clara Mônica Figueiredo de Lima, Gustavo Barros de Araújo Almeida, Marcus Miranda Lessa

Resumo: Resultados: A mucoc Materiais e Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo incluindo 17 pacientes com diagnóstico de mucocele nasossinusal acompa-

nhados no ambulatório do Serviço acima referido no período de 2003 a 2010. A execução do estudo foi baseada na revisão dos prontuários médicos dos pacientes 

envolvidos, incluindo dados referentes à história clínica, exame otorrinolaringológico, videoendoscopia nasossinusal, tomografi a computadorizada dos seios 

Objetivo: Avaliar o perfi l dos pacientes portadores de mucocele acompanhados no ambulatório de Rinologia do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Uni-

versitário Prof. Edgard Santos.paranasais e descrição cirúrgica. ele predominou no sexo masculino, totalizando 10 homens (58,8%). A idade dos pacientes variou 

de 10 a 83 anos (média de 50,47). As topografi as mais acometidas em ordem decrescente de freqüência foram: seio frontal (10), seio etmoidal (07), seio maxilar 

(03) e concha média (01). Entre as queixas apresentadas, a mais frequente foi deformidade facial (64,7% dos casos). Proptose ocorreu em 09 pacientes (52,94%) 

e distúrbios visuais em 06 (35,29%). Cinco pacientes apresentaram dor. Conclusão: A mucocele é uma lesão cística benigna de caráter expansivo que promove 

reabsorção óssea. O perfi l dos pacientes em relação à topografi a da lesão foi concordante com a literatura, tendo um predomínio fronto-etmoidal. A marsupia-

lização com drenagem da lesão via nasossinusal mostrou ser um procedimento seguro e efi ciente na abordagem terapêutica das mucoceles frontoetmoidais. 
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Código: 33 - 10/09 - 16h15 - 16h25

Título: Uso de Anfotericina B. Experiência de 5 anos na Clínica de Otorrinolaringologia.

Autor Principal: Ricardo Guimaraes

Co-autores: Luisa Nascimento Medeiros , Ingrid Helena Lopes Oliveira, Diego Maldonado Vega , Fábio Pinna, Richard Louis Voegels

Resumo: A utilização de Anfotericina B é necessária em pacientes portadores de algumas formas de sinusopatia fúngica. Essa droga é extremamente efi caz no 

tratamento de micoses sistêmicas, mas apresenta efeitos colaterais signifi cativos, como reações alérgicas, bradicardia, nefrotoxicidade, hipocalemia, anemia, 

dentre outros. Nesses casos, torna-se necessário a utilização da forma Lipossomal. A utilização dessa forma, apesar de aumentar muito o custo do tratamento, 

traz menores efeitos colaterais aos pacientes. Relatamos nossa experiência na utilização de Anfotericina B na sua forma habitual e lipossomal no nosso serviço 

nos últimos 5 anos. Tanto a Anfotericina B como a Anfotericina B Lipossomal são indicadas para o tratamento de pacientes com certos tipos de Sinusopatia 

fúngica, sendo que a forma Lipossomal causa menos efeitos colaterais aos pacientes.
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Fonoaudiologia

Código: 03 - 09/09 - 08h20 - 08h30

Código: 02 - 09/09 - 08h10 - 08h20

Código: 01 - 09/09 - 08h00 - 08h10

CóCódidi 02 0 /9/09 0 h8h10 0 h8h20

Título: Emissões otoacústicas de universitários que utilizam equipamentos sonoros portáteis individuais.

Autor Principal: Izabella dos Santos

Co-autores: Christiane Marques do Couto 

Resumo: Objetivo: Avaliar as emissões otoacústicas evocadas de universitários que fazem uso de equipamentos portáteis sonoros individuais. Correlacioná-las com 

tempo de uso e volume do equipamento. Materiais e Métodos: Participaram da pesquisa 44 universitários entre 18 e 30 anos que responderam a um questionário sobre 

hábitos auditivos e tiveram as emissões otoacústicas por transiente (1000, 1400, 2000, 2800 e 4000Hz) e emissões otoacústicas produto de distorção (2f1-f2: 1000, 

1400, 2000, 2800, 4000 e 6000Hz) coletadas. Para análise estatística, utilizou-se o teste de Mann-Whitney e o coefi ciente de correlação de Spearman. Resultados: As 

emissões otoacústicas por transiente apresentaram maior amplitude em 1.4kHz. Observou-se uma menor amplitude para o sexo masculino estatisticamente signifi -

cativa nas freqüências de 2 e 4kHz na orelha direita e em 2.8 e 4kHz na esquerda. As emissões otoacústicas produto de distorção apresentaram maior amplitude nas 

freqüências altas. Não houve diferença estatisticamente signifi cativa entre orelhas ou gêneros. Ao correlacionar as emissões com volume e tempo de uso, observou-se 

que o tempo possui uma correlação signifi cativa e inversamente proporcional na orelha esquerda com as emissões otoacústicas por transiente para 2, 2.4 e 4kHz e 

com as emissões otoacústicas produto de distorção para 2.8 e 4kHz, indicando que quanto maior o tempo de uso, menor a amplitude. Em relação ao volume, observou-

-se uma correlação estatisticamente signifi cativa inversamente proporcional apenas para as emissões otoacústicas produto de distorção de 4kHz (orelha esquerda). 

Conclusão: As amplitudes das emissões otoacústicas de universitários tem maior correlação com o tempo de uso do que com o volume.
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Título: Amplitude Mandibular em Pacientes com Paralisia Facial Periférica Idiopática

Autor Principal: Fernanda Chiarion Sassi

Co-autores: Laura Davison Mangilli, Michelle Conceição Poluca, Ricardo Ferreira Bento, Claudia Regina Furquim de Andrade

Resumo: Objetivo: avaliar a prevalência de alterações na amplitude mandibular em pacientes com paralisia facial (PF) periférica de origem idiopática. Material e 

Método: (CAPPesq HCFMUSP 0201/08) participaram deste estudo 56 indivíduos divididos em dois grupos: G1 com 28 pacientes com PF idiopática e idades entre 

15 a 61 anos (6 homens e 22 mulheres), 14 com comprometimento à direita e 14 à esquerda e tempo de duração da paralisia entre 6 e 12 meses; G2 composto 

por 28 indivíduos saudáveis pareados por idade e sexo ao G1. Para avaliação da amplitude mandibular foi utilizado um paquímetro digital, sendo realizadas as 

seguintes medidas: 1) linha média; 2) abertura oral máxima; 3) lateralização da mandíbula para direita; 4) lateralização da mandíbula para esquerda; 5) protrusão 

mandibular; 6) trespasse horizontal. Todas as medidas foram coletadas três vezes e submetidas a julgamento por 3 juízes com experiência na área com índice de 

concordância acima de 85%. Resultados: foi observada diferença média signifi cante entre os grupos para a abertura oral máxima (p=0,031), lateralização para 

esquerda (p=0,041) e protrusão mandibular (p<0,001). G1 apresentou resultados menores que G2. Conclusão: Os resultados indicam que os pacientes acometidos 

por PF apresentam redução signifi cante na amplitude mandibular quando comparados ao grupo controle. Uma vez que a redução da amplitude mandibular é um 

fator preditivo para as desordens temporomandibulares, os resultados do presente estudo suportam a sugestão que sejam incorporadas às avaliações clínicas da 

PF as provas de funcionalidade do sistema estomatognático; das funções orofaciais e da articulação temporomandibular.

Título: Correlação entre os achados eletromiográfi cos e o índice de incapacidade facial na paralisia facial de longa duração: implicações para o tratamento

Autor Principal: Fernanda Chiarion Sassi

Co-autores: Paula Nunes Toledo, Nivaldo Alonso, Ricardo Ferreira Bento, Claudia Regina Furquim de Andrade

Resumo: Objetivo: correlacionar os dados obtidos na eletromiografi a de superfície (EMGs) dos músculos elevadores do ângulo da boca com o Índice de Incapacidade 

Facial - IFF em pacientes com paralisia facial (PF) de longa duração. A hipótese do estudo é que os indivíduos com maior assimetria facial na EMGs apresentam menor 

pontuação no IIF. Material e Método: (CAPPesq HCFMUSP 0201/08). Participaram deste estudo 34 indivíduos adultos divididos em dois grupos: G1 foi composto por 17 

indivíduos com PF de longa duração (mais de dois anos da ocorrência da PF), todos do sexo feminino, com idades entre 35 e 60 anos; G2 foi composto por 17 indivíduos 

saudáveis, pareados ao G1 por sexo e idade. A avaliação consistiu em: aplicação de protocolo de avaliação clínica (Salles, Toledo e Castro, 2009); aplicação das duas 

sub-escalas do IFF e avaliação eletromiográfi ca dos músculos elevadores do ângulo da boca durante a execução do sorriso voluntário. Resultados: os participantes do 

G1, na avaliação eletromiográfi ca, apresentaram diferença signifi cante entre as hemifaces para as situações de repouso (p=0.049) e sorriso (p<0;001). O mesmo não 

foi observado para os participantes de G2. A análise estatística também indicou correlação fraca entre os dados da EMGs (assimetria facial) e o IFF. Conclusão: o uso de 

tecnologias científi cas modernas de análise de dados, como EMGs, combinada com medidas de auto-avaliação oferecem informações relevantes para clínicos e seus 

pacientes. A combinação de diferentes medidas em estudos randomizados para verifi cação da efetividade de metodologias de tratamento mostrou-se necessária na PF.

Código: 04 - 09/09 - 08h30 - 08h40

Título: Avaliação do equilíbrio de idosas obesas e eutrófi cas pela posturografi a dinâmica computadorizada.

Autor Principal: Erika Barioni Mantello

Co-autores: Hyppolito MA, Moriguti, JC

Resumo: Objetivo: Avaliar e comparar o equilíbrio de idosas obesas e eutrófi cas sem sintomas vestibulares por meio da PDC (posturografi a dinâmica computadorizada). 

Material e Método: Ensaio clínico prospectivo, com a participação de 50 idosas do gênero feminino, com faixa etária entre 60 a 89 anos, divididas em 2 grupos conforme o 

Índice de Massa Corporal (IMC). Entre 18,5 a 24,9kg/m2 caracterizava o grupo das idosas eutrófi cas ou IMC maior que 30kg/m2 caracterizava o grupo das idosas obesas. As 

idosas passaram por entrevista inicial e foram submetidas ao teste PDC modelo Synapsys Static & Dynamic Posturography®, cuja meta em cada condição é a manutenção 

do equilíbrio. Baseado nos dados encontrados, o equipamento calcula a média de cada condição, um índice da função proprioceptiva, visual e vestibular. Os dados foram 

tratados mediante o teste exato de Fisher. Resultados: As seguintes provas mostraram alterações signifi cativas para as obesas em relação às eutrófi cas: amplitude máxima 

do deslocamento ântero-posterior do paciente com olhos abertos e olhos fechados, comprimento e superfície usados pelo paciente com olhos fechados, energia gasta com 

olhos abertos e fechados, atividade proprioceptiva ântero-posterior e atividade vestibular lateral. Observou-se ainda maior porcentagem de alterações nas provas ântero-

-posteriores em relação às provas laterais para as obesas. Conclusão: O equilíbrio corporal foi infl uenciado pela obesidade das idosas Os resultados obtidos permitirão o 

desenvolvimento de estudos com a PDC em populações maiores, diversas faixas etárias, diferentes gêneros e com condições patológicas associadas. 

Tr
ab

al
ho

s 
Ci

en
tífi

 c
os

PROGRAMA4.indd   46PROGRAMA4.indd   46 30/8/2010   16:24:5130/8/2010   16:24:51



47www.forl.org.br/congresso2010

Código: 07 - 09/09 - 09h00 - 09h10

Código: 06 - 09/09 - 08h50 - 09h00

Código: 05 - 09/09 - 08h40 - 08h50

Título: Teleaudiologia - Relato de Caso

Autor Principal: Ricardo Ferreira Bento

Co-autores: Silvio Pires Penteado

Resumo: Objetivo: Investigar os benefícios da Telemedicina aplicada na adaptação à distância de aparelho de amplifi cação sonora individual, a discutir seus benefícios 

e limitações de sua aplicação para a condução das políticas públicas no Brasil. Relato de Caso Uma fonoaudióloga na Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo - referenciada como unidade especializada (UE) - interagiu via internet com uma equipe de três fonoaudiólogas do Instituto Sul Mineiro de Otorrinolaringologia de 

Pouso Alegre, Minas Gerais, referenciada como unidade remota (UR). Este trabalho foi realizado no dia 8 de abril de 2010. Através da internet a UE teve acesso remoto ao 

computador da UR com recursos de áudio e vídeo utilizados para fi ns de treinamento das fonoaudiólogas. Foi adaptado remotamente um novo AASI (modelo Florianópolis, 

desenvolvido pela FMUSP) em três pacientes, sendo possível a fonoaudióloga da UE interagir com os pacientes à distância, inserindo um elemento humano no processo de 

adaptação à distância. Conclusão: Através da internet as fonoaudiólogas da UR receberam treinamento da UE para conhecer as características de um novo AASI digital. Os 

pacientes interagiram com as fonoaudiólogas da UR e da UE, os quais aprovaram a adaptação à distância, destacando a boa qualidade de amplifi cação do Florianópolis. A 

Telemedicina pode permitir que seja aumentada a rede de credenciadas (atualmente são menos de 140 em todo o país), com benefícios para a população: comodidade e 

melhor possibilidade de sucesso nos serviços de protetização. Os serviços de internet ainda não estão disponibilizados em todo o território nacional. 

Título: Perfi l audiométrico em ações trabalhistas no tribunal regional do trabalho - 11ª região / Manaus - AM

Autor Principal: Adriana Nogueira Machado Dantas

Co-autores: Ana Cecília Cavalcante Pinheiro 

Resumo: Nos ambientes de trabalho existem inúmeros riscos à saúde do trabalhador, dentre eles podemos destacar o ruído. O efeito mais conhecido da exposição 

ocupacional ao ruído é a Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados (PAINPSE). Caracteriza-se por uma diminuição gradual da acuidade auditiva 

decorrente de exposição contínua a níveis elevados de pressão sonora, sendo sempre sensório neural e irreversível. Destaca-se o aumento signifi cativo de ações tra-

balhistas relacionadas a perdas auditivas por ser uma das doenças ocupacionais mais prevalentes nos ambientes de trabalho. Objetivo: Verifi car o perfi l audiométrico 

em ações trabalhistas relacionadas a PAINPSE no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região / Manaus - AM. Material e Métodos: Foi realizado um estudo descritivo, 

de caráter retrospectivo. A amostra foi constituída de 40 ações trabalhistas referentes à perda auditiva. Para traçar o perfi l audiométrico dos trabalhadores, foram 

analisados os resultados dos exames por via aérea, via óssea e confi guração audiométrica, no período de janeiro de 2006 a novembro de 2007. Resultados: Constatou-

se que 47,5% dos casos apresentavam perda auditiva sensório neural e, destes, 58% apresentavam quadro sugestivo de perda auditiva induzida por níveis de pressão 

sonora elevados. Considerando todos os tipos de perda auditiva, 72,5% não apresentavam quadro sugestivo de PAINPSE. Conclusões: Os achados demonstram a 

existência de outras patologias de ouvido presentes nos ambientes de trabalho e a falta de orientação e conscientização dos trabalhadores sobre a sua saúde auditiva.

Título: Análise da frequência fundamental e dos formantes da voz em usuários de implante coclear

Autor Principal: Maysa Tibério Ubrig

Co-autores: Maria Valéria S. Goffi -Gomez, Raimar Weber, Kátia Nemr, Domingos Hiroshi Tsuji, Robinson Koji Tsuji

Resumo: Objetivo: Verifi car se ocorrem modifi cações nos parâmetros acústicos da voz em adultos com defi ciência auditiva, após o uso de implante coclear 

(IC), sem reabilitação vocal específi ca. Material e Método: Esse estudo apresenta caráter prospectivo e longitudinal. Participaram 40 indivíduos defi cientes 

auditivos adultos pós-linguais, sendo 20 homens com média de 44,50 anos e 20 mulheres com média de 43,10 anos, sem alterações laríngeas no exame 

laringológico. Realizou-se gravação da voz em laboratório apropriado, solicitando-se leitura de texto nas situações pré e pós 6 a 9 meses de uso do IC (média 

de 7 meses). As vozes foram analisadas acusticamente utilizando-se o software PRAAT para extração da frequência fundamental (F0) e dos três primeiros 

formantes (F1, F2 e F3), por meio de três amostras da vogal “a” da sílaba tônica das palavras: “venerada”, “verdades” e “verdade” posicionadas ao longo do 

texto. Os resultados foram tratados estatisticamente por meio do teste t de Student, considerando estatisticamente signifi cantes quando p < 0.05. Resultados: 

Observamos redução na média da F0 em ambos os sexos, porém com resultados signifi cativos apenas para o sexo masculino (pré-139,1 Hz; pós-130,9 Hz; 

p=0,03). Em relação às freqüências dos formantes, o grupo como um todo apresentou valores de F1, F2 e F3 semelhantes, nas situações pré e pós IC, sem 

modifi cações signifi cativas, entretanto, observa-se tendência estatística de redução de F1 no sexo masculino (p=0,05). Conclusões: O restabelecimento do 

feedback auditivo, sem reabilitação vocal específi ca, proporcionou redução nos valores da frequência fundamental nos indivíduos do sexo masculino. 
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Código: 08 - 09/09 - 09h35 - 09h45

Título: Relação entre classifi cação de disfonia e avaliação perceptivo-auditiva da voz

Autor Principal: Kátia Nemr

Co-autores: Maysa Tibério Ubrig, Marcia Simões-Zenari, Márcia Menezes, Gislaine Ferro Cordeiro

Resumo: Objetivo: Verifi car possível relação entre classifi cação da disfonia e avaliação vocal perceptivo-auditiva. Método: 50 vozes de pacientes ambulatoriais disfô-

nicos (com alterações laringológicas diversas diagnosticadas) e 10 sem alteração (perceptivo-auditiva e laringológica) foram classifi cadas segundo Behlau (2001): dis-

fonia ausente, funcional, organofuncional e orgânica. Posteriormente as vozes foram analisadas por 3 fonoaudiólogos especialistas em voz, por meio da escala GRBAS, 

sem que tivessem acesso à classifi cação mencionada. Foi utilizada a análise do juiz com maiores coefi cientes de confi abilidade (Análise de Correlação de Spearman 

de 0,779 a > 0.999). Para análise da relação entre as variáveis estudadas foi aplicado Teste de Verossimilhança, considerando p ≤ 0.05. Resultados: Foi observada para 

ausência de disfonia, valores entre 0 e 1 em todos os parâmetros da GRBAS, com signifi cância estatística para G (Grau Geral), R (Rugosidade) e B (Soprosidade). A 

percepção de disfonia leve pode ser observada mesmo na ausência de alterações laríngeas por eventuais ajustes inadequados, sendo que neste estudo a predominância 

na ausência de disfonia foi da graduação zero. Por outro lado, a presença de disfonia, independente da classifi cação, foi percebida auditivamente em graduações 

variadas. Não houve relação signifi cante entre um determinado parâmetro vocal e uma classifi cação de disfonia. Conclusão: Não houve relação entre classifi cação da 

disfonia e presença de determinado parâmetro perceptivo-auditivo; contudo, a ausência de disfonia associou-se a ausência de alteração vocal. 
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Código: 11 - 09/09 - 10h05 - 10h15

Código: 10 - 09/09 - 09h55 - 10h05

Código: 09 - 09/09 - 09h45 - 09h55

Título: Sintomas vocais e sua associação com os aspectos da organização do trabalho em Agentes Comunitários de Saúde

Autor Principal: Fabiana Gonçalves Cipriano

Co-autores: Léslie Piccolotto Ferreira

Resumo: Objetivo: Verifi car a frequência de garganta seca, cansaço ao falar e ardor na garganta e sua associação com os aspectos da organização do trabalho 

em Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Material e Método: Participaram 65 ACS atuantes no município de São Paulo. Para a coleta de dados, elegeu-se 

a adaptação do questionário CPV-P, com 40 questões. Os resultados foram submetidos à análise estatística, para verifi car: a frequência de garganta seca, 

cansaço ao falar e ardor na garganta e sua associação com os aspectos da organização do trabalho. Foram considerados signifi cativos os valores de p com 

nível ≤ 5% (0,050). Resultados: Dos pesquisados, 61,5% mencionaram garganta seca; 53,9%, cansaço ao falar e 50,8%, ardor na garganta. Houve associação 

signifi cativa entre: levar trabalho para casa, roubo de objetos pessoais, intervenção da polícia, violência contra os funcionários e o sintoma vocal garganta 

seca; não ter tempo para desenvolver todas as atividades, levar trabalho para casa, difi culdade para sair do trabalho, móveis inadequados, esforço físico 

intenso, roubo de material da UBS, manifestação de racismo e o sintoma vocal cansaço ao falar; insatisfação no trabalho, estresse no trabalho, depredações, 

problemas com drogas e o sintoma vocal ardor na garganta. Conclusões: Os resultados indicam que as adversidades da organização do trabalho atuam como 

fatores de risco para o desenvolvimento de sintomas vocais entre os participantes. Neste sentido, conhecer o processo de trabalho dos ACS torna-se ponto de 

partida e fornece subsídios importantes para que o fonoaudiólogo possa planejar ações voltadas ao bem-estar vocal desta população. 

gg /

Título: Perda auditiva ocupacional: Ruído X Vibração

Autor Principal: Priscila Feliciano de Oliveira

Co-autores: Aline Cabral de Oliveira Barreto, Denielle Novais Almeida

Resumo: Introdução: A exposição continuada a elevados níveis de pressão sonora E vibração podem ocasionar uma perda auditiva ocupacional e conseqüen-

temente provocar efeitos na qualidade de vida do indivíduo. Este tipo de perda é um distúrbio auditivo complexo e, por vezes, controverso. Objetivo: Analisar, 

na perda auditiva ocupacional, a freqüência mais acometida em trabalhadores expostos a ruído e vibração do segmento de produção de cimento no Estado de 

Sergipe. Método: Foi realizada análise das audiometrias de 289 trabalhadores expostos a ruído e vibração. Resultados: Das 289 audiometrias analisadas, 14,87% 

trabalhadores apresentaram perda auditiva, sendo que 74,4% apresentaram audiogramas sugestivos de perda auditiva ocupacional e 25,6% com características 

não ocupacionais. Considerando as freqüências de 3, 4 e 6 kHz, a média dos limiares auditivos tonais na OD foi de 28,52 dBNA, enquanto que na esquerda foi de 

30,10 dBNA, em que foi constatada ausência de diferença signifi cativa, p=0,23 (teste de Mann-Whitney). Houve maior incidência de perda auditiva na freqüência 

de 4kHZ (90,62% para OE e 65,62% para OD), seguida das freqüências de 6 kHz (65,62% para OE e 59,37% para OD) e 3 kHz (46,87% para OE e 34,37% para OD). 

Aplicando-se o teste de Kruskal-Wallis, observou-se ausência de diferença entre as três freqüências, com p igual a 0,71, na orelha direita, e 0,88, na esquerda. Con-

clusões: Os achados do presente estudo corroboram com as características desta perda, ou seja, perda auditiva nas freqüências de 3,4 e 6 kHz, sendo pior em 4kHz.

Título: Potencial evocado miogênico vestibular para estímulos clicks: existe infl uência do gênero?

Autor Principal: Aline Cabral de Oliveira Barreto

Co-autores: Priscila Feliciano de Oliveira, José Fernando Colafemina, Nastássia Santos, Pedro de Lemos Menezes

Resumo: Objetivo: Verifi car a infl uência do gênero para as respostas do potencial evocado miogênico vestibular para estímulos clicks. Material e Método: A 

resposta do potencial evocado miogênico vestibular (VEMP) foi captada em 156 orelhas (78 sujeitos com audição normal), sendo 38 homens e 40 mulheres, 

registrado no músculo esternocleidomastóideo, de forma ipsilateral, por meio da promediação de 200 estímulos clicks, taxa de 5 Hz, na intensidade de 95 

dB HLn. Os registros foram realizados em janelas de 50 ms. Para interpretar as respostas de VEMP, demarcou-se as ondas p13 e n23 por meio da morfologia 

do traçado.Resultados: Observou-se presença de respostas, com morfologia adequada, em 82,5% dos exames de potencial evocado miogênico vestibular, 

independente do gênero. Para o gênero feminino, as latências de p13 e n23 foram 12,91±1,76 ms e 22,71±2,51 ms, com valores médios de amplitudes iguais 

a 13,51±8,76 μV e 17,28±11,25 μV, respectivamente. Já para o gênero masculino, esses valores médios foram de 13,37±2,44 ms e 23,22±3,01 para latências 

de p13 e n23 e de 11,22±5,95 μV e 12,69±8,65 para amplitudes de p13 e n23. Comparando-se os gêneros, por meio do teste de Mann-Whitney, verifi cou-se 

ausência de diferença signifi cativa (p≤0,05), para latência de p13 (p=0,38), latência de n23 (p=0,07) e amplitude de p13 (p=0,35), exceto para a amplitude 

de n23, em que p foi signifi cativo, com valor igual a 0,005. Conclusão: Não houve diferença signifi cativa, entre os gêneros, para as respostas do potencial 

evocado miogênico vestibular, captadas por meio de estímulos clicks, exceto para o parâmetro amplitude de n23.

Código: 12 - 09/09 - 10h15 - 10h25

Título: Adaptação de aparelho de amplifi cação sonora na dissincronia/neuropatia auditiva.

Autor Principal: Erika Barioni Mantello

Co-autores: Mantello EB, Hyppolito MA, Reis ACMB, Isaac ML

Resumo: Relato de Caso: Paciente do gênero feminino, 44 anos de idade, queixa de difi culdade de compreensão de fala diante de ruído competitivo e zum-

bido bilateralmente. Na avaliação otorrinolaringológica constatou-se otoscopia normal, avaliação neurológica sem alterações, ressonância magnética de 

ambas orelhas, VIII° par craniano e de encéfalo normais. A audiometria tonal liminar caracterizou perda auditiva sensorioneural de grau leve, confi guração 

ascendente, bilateralmente; índice de reconhecimento de fala de 76% em OD (orelha direita) e 80% em OE (orelha esquerda) para monossílabos, 80% em 

OD e 84% em OE para dissílabos, curva timpanométrica tipo A bilateralmente, ausência de refl exos estapedianos contralaterais bilateralmente. Na avaliação 

objetiva da audição constatou-se presença de emissões otoacústicas transientes e produto de distorção em ambas as orelhas e potencial evocado auditivo de 

tronco encefálico mostrando ausência de repostas em 90 dBNA. Diagnóstico fi rmado diante das avaliações citadas de NA/DA. Como conduta optou-se pela 

adaptação de aparelho de amplifi cação sonora (AAS) digital, tecnologia classe C SUS, retroauricular, além de ser fornecida orientações à paciente quanto às 

habilidades auditivas, uso do aas e leitura orofacial. Após 3 meses de uso sistemático do aas, a paciente referiu estar satisfeita e bem adaptada. Apresentou 

96% de acerto em teste de percepção de fala com palavras dissílabas, sem leitura orofacial, com uso de AAS e nas mesmas condições, porém sem uso de aas, 

apresentou 72% de acerto. Conclusão: A adaptação do AAS levou a benefício signifi cativo para esta paciente portadora de NA/DA.
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Código: 14 - 09/09 - 10h35 - 10h45

Código: 13 - 09/09 - 10h25 - 10h35

Título: Análise do handicap auditivo em idosos institucionalizados

Autor Principal: Priscila Feliciano de Oliveira

Co-autores: Aline Cabral de Oliveira, Marise Monteiro Ramos, Jessyka Alves dos Santos, Joice Santos Andrade, Lorrany Duarte Araujo

Resumo: Objetivo: Analisar a auto-percepção auditiva de idosos institucionalizados Material e Método: Aplicou-se o questionário Hearing Handicap Inventory 

for the Elderly - Screening Version (HHIE-S) em 50 idosos residentes em uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI), localizada na cidade de 

Aracaju, Sergipe. Esse questionário apresenta 10 questões, sendo que cinco analisam efeitos no domínio emocional e cinco no domínio social/situacional. 

Resultados: A amostra foi composta por 15 homens e 35 mulheres, com idade média de 74,02 ± 8,50 anos. Observou-se que 66% dos idosos não apresentaram 

percepção do handicap auditivo, enquanto 34% possuíram percepção de leve a moderada. A média do escore total foi igual a 11,64, com desvio padrão de 

9,68. Não foi observada correlação signifi cativa entre idade e presença/grau de handicap (p= 0,68) e entre idade e escore total das respostas para p igual a 

0,29 (teste de correlação bivariada). A média do domínio emocional foi igual a 4,96± 5,73, enquanto do social/situacional foi de 6,68± 4,75, com presença de 

diferença signifi cativa entre esses dois domínios, para o teste de Mann-Whitney (p= 0,032). Conclusão: De acordo com a análise do HHIE-S, aproximadamente 

1/3 dos idosos institucionalizados apresentam handicap positivo, com presença de maiores efeitos no domínio social/situacional, os quais podem interferir na 

comunicação e comprometer a qualidade de vida desses indivíduos. 

Título: Interferência da taxa de repetição do estímulo clique no Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico em jovens adultos

Autor Principal: Daniela Veronese Bento

Co-autores: Gabriela R. Ivo, Natália Ramos, Dóris R. Lewis

Resumo: Objetivo: Comparar a interferência de duas taxas de repetição do estímulo clique no Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico em jovens 

adultos. Material e Método: Sete jovens adultos foram submetidos a avaliação eletrofi siológica através do PEATE por via aérea com taxa de repetição de 27.7 e 

61.1cliques/segundo, com limiares <25dBNA. Foi utilizado o equipamento Smart-EP,da marca Intelligent Hearing Systems. Os parâmetros considerados foram 

polaridade rarefeita e condensada e, janela de análise de 25ms. As repostas foram registradas em 80,60,40 e 20dBNA para ambas as taxas. O critério para de-

terminar a presença de resposta foi a reprodutibilidade e identifi cação visual das ondas I,III e V. Registrou-se um mínimo de 1024 estímulos,com ruído residual 

menor que 0,08μV. Resultados:Os valores não foram estatisticamente signifi cantes(p≥0,05) entre as médias da latência e amplitude nas duas polaridades nas 

taxa de 27.7(p=0,299 e p=0,974) e de 61.1(p=0,629 e p=0,170),respectivamente. Porém,com 61.1 houve diferença maior entre as médias das amplitudes nas 

polaridades condensada e rarefeita,sendo que verifi cou-se amplitudes próximas em 20dBNA. Para a onda V,observou-se que as médias são maiores na taxa de 

61.1 nas quatro intensidades, sendo que a diferença é maior em 40 e 60dBNA. Na análise da latência dos interpicos,na polaridade rarefeita, obteve-se latência 

maior em 61.1 nos interpicos III-V(p=0,021) e I-V(p=0,032), já na condensada,não houve diferença. Conclusão: Os tempos de latência e as amplitudes em 

ambas as taxas de repetição não mostrraram diferenças signifi cativas,porém, é importante que se amplie os sujeitos para crianças com alterações de orelha 

média e agravos neurológicos,para que se possa avaliar a aplicabilidade clínica nesta população.
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CCR - Centro de Convenções Rebouças; FMUSP = Faculdade de Medicina da USP; ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas

Apresentação Pôster 

de Trabalhos Científi cos
Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia

Os trabalhos serão apresentados no Hall da Sala Coral - CCR, sendo os de 

Otorrinolaringologia no dia 09/09/10 e os de Fonoaudiologia no dia 10/09/10.

A montagem dos pôsteres terá início às 08h00 e retirada dos 

pôsteres deverá ser feita até às 17h00 do respectivo dia de sua avaliação.

A avaliação dos pôsteres será feita da seguinte forma: 

Otorrinolaringologia - 09/09/2010

Pôsteres de 01 a 15 - Avaliação às 10h30

Pôsteres de 16 a 32 - Avaliação às 15h30

Fonoaudiologia - 10/09/2010

Todos os pôsteres serão avaliados às 10h30

É imprescindível que o apresentador esteja presente no local da exposição para 

que seu trabalho possa ser acompanhado e devidamente avaliado.

Os trabalhos que serão apresentados em Formato Pôster, não concorrerão a premiação.
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Otorrinolaringologia

Código: 04

Código: 03

Código: 01g
Título: Pólipo fi brovascular gigante de laringe: relato de caso

Autor Principal: Silvia Bona do Nascimento

Co-autores: Mariana de Novaes Carvalho Santos, Flávio Carvalho Santos, Vyrna Medeiros de Moura Santos Valença 

Resumo: Pólipo fi brovascular gigante de laringe: relato de caso. Pólipos fi brovasculares são tumores benignos raros cuja origem costuma ser o esôfago cervical 

e, menos comumente, a faringe. Até o momento, não há descrito na literatura caso de pólipo fi brovascular originário em laringe. Paciente do sexo feminino de 

58 anos compareceu para avaliação diagnóstica com queixa de disfagia progressiva ao longo de 6 meses. Exame endoscópico da laringe evidenciou pedículo 

originário em aritenóide e prega ariepiglótica direitas. Endoscopia digestiva alta mostrou lesão polipóide alongada na luz esofágica, que exteriorizava-se pela 

cavidade oral ao ser tracionada. Paciente foi submetida à laringoscopia direta para excisão da lesão, cujo tamanho era de 11,5 x 0,8 cm. O exame anatomo-

patológico da lesão caracterizou-a como pólipo fi brovascular.

Código: 02
Título: Carcinoma Nasofaringe

Autor Principal: Danielle Candia Barra

Co-autores: Ana Helena Bannwart Dell´Aringa, Myrian de Lima Isaac, Gustavo Viani Arruda, Alfredo Rafael Dell´Aringa

Resumo: O Carcinoma de Nasofaringe (CNF) é uma doença maligna rara no Ocidente. Entre os orientais esta patologia chega a ser endêmica. Em pessoas 

com idade inferior a 30 anos apresenta uma incidência muito pequena. Está associado a infecções pelo vírus Epstein Barr, fatores dietéticos e genéticos. Seu 

diagnóstico é difícil e tardio por ser uma doença pouco sintomática. Dentre as manifestações clínicas mais comuns estão o surgimento de massa cervical 

anterior e hipoacusia por otite efusiva ipsilatetal ao lado acometido. Relatamos caso de um paciente jovem que recebeu o diagnostico de CNF de maneira 

tardia após surgimento de massa cervical esquerda. Entretanto, a despeito do diagnóstico ter sido realizado quando a doença já estava avançada o paciente 

obteve evolução satisfatória com realização do tratamento combinado de radio e quimioterapia.

g

Título: Linfoma de palato: relato de caso

Autor Principal: Fernando Ambros Ribeiro

Co-autores: Rebecca Heidrich Thoen, Marcos André dos Santos, Karin Poncelet, Claudia Mahfuz Martini 

Resumo: Objetivo: O linfoma é uma malignidade do sistema linfático caracterizada por proliferação de células linfóides ou seus precursores. Na região de 

cabeça e pescoço, representam a segunda neoplasia mais prevalente. Os tipos histológicos mais comuns na apresentação oral são o linfoma não-Hodgkin 

de grandes células B e o linfoma linfocítico de pequenas células. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de linfoma não-Hodgkin de células 

B enfatizando a sua importância clínica e a necessidade do diagnóstico precoce para melhorar a qualidade de vida e aumentar as chances de cura destes 

pacientes. Relato do Caso: Paciente I. G., sessenta e quatro anos, masculino, compareceu a consulta com cirurgião de cabeça e pescoço queixando-se de dor e 

presença de lesão em cavidade oral, com início há quarenta e cinco dias, no momento em involução. À oroscopia observou-se mucosa do palato duro com área 

eritematosa, não ulcerada. Considerada hipótese de processo infl amatório em involução. Paciente retornou após um mês, referindo piora da dor. À oroscopia: 

aumento da lesão com extensas áreas eritematosas com ulceração à esquerda, sendo aventada a possibilidade de neoplasia de palato. Biópsia incisional da 

lesão e imunofenotipagem evidenciaram linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B. Recebeu estadiamento IA segundo a classifi cação de Ann Arbor 

sendo encaminhado à serviço de hematologia e oncologia para iniciar tratamento. Conclusão: Os linfomas de cavidade oral representam aproximadamente 

3,5% das lesões malignas de boca. A cirurgia permanece como fundamental para o estabelecimento do diagnóstico, que, quando precoce, infl uencia direta-

mente na escolha do tratamento. 

Título: Disfonia na Síndrome de Forestier

Autor Principal: Danilo Anunciatto Sguillar

Co-autores: Alexandre Enoki, Giulianno Molina de Melo, Julise Landim Gajo, Rogério Ramos Caiado

Resumo: Objetivo: Descrever um caso de disfonia relacionada com a Hiperostose esquelética idiopática difusa (HEID) ou Síndrome de Forestier. Esta doença 

esquelética de causa desconhecida, caracteriza-se por apresentar calcifi cação e ossifi cação dos ligamentos longitudinais anteriores e laterais da coluna 

vertebral e pode cursar com disfagia, disfonia e raramente com paralisia de prega vocal. Relato de Caso Paciente sexo masculino, 61 anos, branco, motorista, 

ex-tabagista há 30 anos procurou serviço de Otorrinolaringologia com queixa de disfonia súbita há uma semana. Negava disfagia, dor lombar, e demais co-

morbidades. O exame otorrinolaringológico não apresentou alterações e a endoscopia realizada com laringoscópio rígido, evidenciou paralisia de prega vocal 

esquerda e abaulamento na junção faringo-esogageana (área pós cricóide). A tomografi a computadorizada de face e pescoço confi rmou a paralisia de prega 

vocal esquerda em abdução, além de calcifi cações do ligamento cervical anterior projetando e abaulando a parede posterior da orofaringe e hipofaringe. O 

paciente foi tratado com prednisolona 20mg/dia por 05 dias, com melhora parcial do quadro, e fonoterapia para complementação terapêutica. Conclusão: Sín-

drome de Forestier é uma patologia incomum que ao envolver a coluna cervical pode cursar com disfagia, e raramente paralisia de prega vocal. O tratamento 

clínico combinado com fonoterapia tem se mostrado bastante efi caz para minimizar as queixas e garantir melhor qualidade de vida. 
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Código: 08

Código: 07

Código: 06

Código: 05

g
Título: Linfoma não hodgkin de células B do seio etmoidal

Autor Principal: Paulo Tinoco

Co-autores: Jose Carlos Oliveira Pereira, Flavia Rodrigues Ferreira, Rodolfo Caldas Lourenço Filho, Vânia Lúcia Carrara, Marina Bandoli De Oliveira Tinoco

Resumo: Objetivo: Relatar um caso de Linfoma não Hodgkin de células B em seio etmoidal posterior esuerdo, além de fazer uma breve revisão na literatura so-

bre o tema. Relato de Caso: Paciente masculino, 77 anos, procurou nosso serviço queixando-se de vertigem, lipotímia e vômitos há 30 dias, sem sintomatologia 

nasossinusal. Não foram relatados doenças de base e o exame físico mostrou-se sem alterações. A TC de Crânio evidenciou massa de partes moles nas células 

etmoidais posteriores esquerda, com erosão no teto ósseo e lâmina crivosa. Na cirurgia endoscópica nasal o tumor pode ser ressecado e o material enviado para 

análise, que revelou Doença Linfoproliferativa. A imunohistoquímica, solicitada para subtipar o tumor, revelou Linfoma não Hodgkin, Fenótipo B, CD 20 positivo. 

Encaminhado a Oncologia e submetido a 05 ciclos de COP e radioterapia, apresentou boa resposta e a TC de controle não evidenciou recidiva. Posteriormente, 

o paciente desenvolveu um quadro de pneumonia intersticial por toxicidade à Ciclofosfamida, sendo internado com antibioticoterapia venosa, porém com pro-

gressiva deteriorização clínica, evoluindo para óbito. Conclusão: Os Linfomas são os tumores malignos não epiteliais mais comuns na região da cabeça e pescoço, 

devendo fazer parte do diagnóstico diferencial de massa tumoral dos seios paranasais. Os linfomas do trato nasossinusal são raros, de etiologia desconhecida, com 

um quadro clínico inespecífi co o que pode gerar um diagnóstico tardio com prognóstico reservado. O tratamento baseia-se em ressecção cirúrgica, quimioterapia 

sistêmica e radioterapia localizada, gerando um quadro de imunossupressão com risco de desenvolver patologias infecciosas graves, como no caso relatado. 

Título: Utilização da embolização prévia na abordagem cirúrgica do nasoangiofi broma

Autor Principal: Paulo Tinoco

Co-Autores: Jose Carlos Oliveira Pereira, Flavia Rodrigues Ferreira, Rodolfo Caldas Lourenço Filho, Vânia Lúcia Carrara, Marina Bandoli De Oliveira Tinoco

Resumo: Objetivo: Relatar um quadro de nasoangiofi broma (NAF) num paciente adulto jovem, sendo submetido a tratamento cirúrgico após embolização prévia do tumor, 

além de fazer uma breve revisão na literatura sobre o tema. Relato de Caso: Paciente masculino,18 anos, procurou nosso serviço com história de obstrução nasal progressiva 

e epistaxe recorrente em narina esquerda há 1 ano. À rinoscopia anterior visualizava-se uma massa globosa avermelhada em narina esquerda e a TC dos seios da face que 

demostrou massa expansiva em seio maxilar esquerdo, com invasão para ambas narinas. Feita uma embolização previa e realizada uma rinotomia lateral esquerda com 

abertura do seio maxilar e ressecção completa do tumor. Permaneceu em observação em UTI nas primeiras 24 horas, não apresentando intercorrências e obtendo alta após 

36 horas. O acompanhamento foi semanal no primeiro mês, mensal no primeiro ano e agora anual, não havendo até o momento evidência clínica de recidiva. Conclusão: 

O NAF é um tumor vascular que apesar de histologicamente benigno é localmente invasivo e com alta incidência de persistência e recorrência. Corresponde a 0,5% dos 

tumores de cabeça e pescoço, afetando comumente adolescentes do sexo masculino com queixa de obstrução nasal unilateral e epistaxe. O diagnóstico é basicamente 

clínico confi rmando com a endoscopia nasal. A TC e a RNM fornecem um delineamento da localização e extensão tumoral. A embolização do tumor, no pré-operatório, 

tem como objetivo diminuir o volume de sangramento. A cirurgia e a radioterapia são as principais formas de tratamento, porém a recidiva tumoral ainda é grande. 

Título: Papiloma invertido:relato de caso

Autor Principal: Paulo Tinoco

Co-Autores: Jose Carlos Oliveira Pereira, Flavia Rodrigues Ferreira, Rodolfo Caldas Lourenço Filho, Vânia Lúcia Carrara, Marina Bandoli De Oliveira Tinoco

Resumo: Objetivo: Relatar um quadro de papiloma invertido (PI) em um paciente adulto submetido a ressecção cirúrgica via endoscópica, além de fazer 

uma breve revisão bibliográfi ca sobre o tema. Relato de Caso: Paciente masculino, 36 anos, procurou nosso serviço com quadro de cefaléia e obstrução nasal 

progressiva à esquerda há 6 meses, sem fatores de melhora ou piora. Negava rinorréia anterior ou posterior, tosse, hiposmia, cacosmia, espirros, prurido ou 

epistaxe. Negava etilismo, tabagismo e comorbidades. Rinoscopia anterior evidenciou a presença de uma massa ocupando toda fossa nasal esquerda. A TC dos 

seios da face que evidenciou uma imagem, com densidade de partes moles, ocupando toda fossa nasal esquerda e envolvendo, por extensão, o labirinto etmoi-

dal, o seio maxilar e o seio frontal, poupando a órbita e o seio esfenoidal. Feita a cirurgia endoscópica nasal com exérese da lesão associado a antrostomia do 

seio maxilar esquerdo, ostiostomia dos seios etmoidal e frontal esquerdo e a biópsia revelou PI sem sinais de malignização. O acompanhamento pós-operatório 

demostrou recuperação completa do quadro e sem sinais de recidiva. Conclusão: O PI é uma patologia rara com sintomas inespecífi cos devendo-se fazer diag-

nóstico diferencial com processos infecciosos crônicos nasossinusais. O tratamento cirúrgico deve ser minucioso, com a realização de um estudo radiológico 

prévio e bem detalhado dos limites do tumor, utilizando a melhor técnica para retira-lo por completo e diminuir os riscos de recidiva. Apesar de benigno, 

pode apresentar transformação maligna e tender a recorrência. O PI necessita de acompanhamento pós-cirúrgico, visando detectar recidivas precocemente. 

Título: Angina de Ludwig de foco odontogênico

Autor Principal: Paulo Tinoco

Co-Autores: Jose Carlos Oliveira Pereira, Flavia Rodrigues Ferreira, Rodolfo Caldas Lourenço Filho, Vânia Lúcia Carrara, Marina Bandoli De Oliveira Tinoco

Resumo: Objetivo: Relatar um quadro de Angina de Ludwig de etiologia odontogênica em um paciente adulto, tendo sido submetido à intervenção cirúrgica 

para resolução do quadro clínico, assim como fazer uma breve revisão bibliográfi ca sobre o tema. Relato de Caso: Paciente masculino, 25 anos, procurou nosso 

serviço apresentando um quadro clínico grave há 4 dias de febre, desidratação, dispnéia, sialorréia e difi culdades na deglutição e fonação. Relatava aumento 

volumétrico progressivo da região submandibular há 15 dias associado a odinofagia. Exame clínico demostrava edema acentuado na região submandibular, 

bilateral, com presença de sinais fl ogísticos, estendendo-se pela região cervical, com trismo e linfonodos palpáveis. Exame intra-bucal com higiene bucal 

precária. Procedeu-se a hospitalização, solicitado os exames laboratoriais de rotina e iniciando a antioticoterapia venosa e encaminhado ao Centro Cirúrgico 

para drenagem do abscesso com saída de grande quantidade de secreção purulenta. Permaneceu internado com a terapêutica antimicrobiana, apresentando 

melhora clinica gradativa, obtendo alta e encaminhado ao serviço de Odontologia para posterior exodontia. Conclusão: A Angina de Ludwig é uma celulite 

do espaço submandibular de natureza polimicrobiana, geralmente originada de infecção dentária e com uma evolução potencialmente fatal, devido ao risco 

iminente de obstrução de vias aéreas. O diagnóstico basicamente é clínico, podendo associar-se aos métodos de imagem. O tratamento consiste em controle 

clínico da infecção, início de antibióticoterapia empírica, drenagem cirúrgica e manutenção das vias aéreas. Diante desse contexto, pode-se afi rmar que a 

escolha do antibiótico, assim como o momento da intervenção cirúrgica, foram essenciais para resolução do caso apresentado. 
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Código: 12

Código: 11

Código: 09g
Título: Síndrome de Orthner

Autor Principal: Paulo Tinoco

Co-autores: Jose Carlos Oliveira Pereira, Flavia Rodrigues Ferreira, Rodolfo Caldas Lourenço Filho, Eugênio Carlos De Almeida Tinoco, Vânia Lúcia Carrara

Resumo: Objetivo: Relatar um caso de Síndrome de Orthner em um homem adulto, além de fazer uma breve revisão na literatura sobre o tema. Relato de Caso: Pa-

ciente masculino, negro, 65 anos, procurou nosso serviço com queixa de disfagia, disfonia e tosse persistente há 2 anos. Relatava tabagismo e etilismo por 30 anos, 

tendo cessado há um ano. Como a laringoscopia indireta foi prejudicada pelo refl exo nauseoso, fez-se a videolaringoscopia direta que revelou paralisia de corda 

vocal esquerda. O Rx simples do tórax revelou um nódulo pulmonar à direita e uma grande dilatação ao nível da aorta torácica. A TC de tórax demostrou uma úlcera 

de aorta torácica com hematoma intramural, exercendo compressão sobre o nervo laringeo recorrente esquerdo. O paciente foi encaminhado Cirurgia Vascular e 

submetido a tratamento endovascular com endoprótese sem intercorrências. Conclusão: A paralisia de corda vocal deve ser considerada não como um diagnóstico 

fi nal, mas como um sinal patológico a ser invertigado. Várias podem ser as causas, as quais são classifi cadas de acordo com a localidade da lesão ou etiologia. Os 

aneurismas torácicos podem causar paralisia de corda vocal secundária a lesão do nervo laríngeo recorrente por compressão (síndrome de Orthner), sendo mais comum 

o acometimento unilateral esquerdo da prega vocal devido o trajeto mais longo do nervo recorrente esquerdo e por sua relação com o ducto arterioso. A anamnese 

detalhada associada ao exame laringoscópico confi rmam o diagnóstico. A investigação com exames complementares e análise multiprossifi onal buscam elucidar a 

etiologia dessa disfunção laríngea. 

Código: 10
Título: Rinolitíase com antrolitíase de seio maxilar direito

Autor Principal: Paulo Tinoco

Co-autores: Jose Carlos Oliveira Pereira, Flavia Rodrigues Ferreira, Rodolfo Caldas Lourenço Filho, Maviel Sousa Pereira, Marina Bandoli Do Oliveira Tinoco

Resumo: Objetivo: Relatar um caso de rinolitíase com antrolitíase em seio maxilar direito em um paciente adulto, além de fazer uma breve revisão bibliográfi ca 

sobre o tema. Relato de Caso: Paciente masculino, branco, 70 anos, encontrava-se internado na enfermaria de Cardiologia de nossa instituição, aguardando a 

realização de cirurgia cardíaca e relatava sintomatologia de obstrução nasal e cefaléia há mais de dez anos, além de tratamentos prévios com antibióticos sem 

melhora clínica. À rinoscopia anterior revelou apenas um desvio de septo para a direita com hipertrofi a de corneto inferior esquerdo. A TC dos seios da face que 

demostrou a presença de uma estrutura amorfa irregular com densidade calcária, localizada em fossa nasal direita extendendo-se para o seio maxilar, além de um 

velamento total do seio maxilar direito. A massa calcária foi removida pela cirurgia endoscópica nasal e o exame anatomopatológico confi rmou a hipótese diag-

nóstica de rinolito. Paciente evoluiu bem, com melhora progressiva dos sintomas relatados. Conclusão: Os rinolitos são massas calcáreas encontradas no interior 

das fossas nasais, sendo uma eventualidade rara e cuja sintomatologia é facilmente confundida com quadros infecciosos ou obstrutivos de vias aéreas superiores. 

Deve-se sempre suspeitar em casos de obstrução nasal de longa data, fetidez nasal rinorréia mucopurulenta e cefaléia crônica, embora possa apresentar-se como 

um achado acidental em alguns pacientes. Os exames complementares corroboram para elucidação do quadro e o tratamento de escolha é a remoção cirúrgica. 
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Título: Síndrome de Kartagener

Autor Principal: Paulo Tinoco

Co-autores: Jose Carlos Oliveira Pereira, Flavia Rodrigues Ferreira, Rodolfo Caldas Lourenço Filho, Maviel Sousa Pereira, Wellington Luís Magalhães

Resumo: Objetivo: Relatar um quadro de Síndrome de Kartagener (SK) em uma criança, além de fazer uma breve revisão na literatura sobre o tema. Relato de Caso: 

Paciente masculino, 6 anos, admitido no serviço de pediatria com quadro de febre, tosse produtiva e taquidispnéia. Ao exame físico apresentava-se em regular estado 

geral, hidratado, acianótico e anictérico. Orofaringe hiperemiada com secreção espessa e mucopurulenta. Otoscopia normal. Aparelho respiratório revelava presença 

de roncos e sibilos difusos e tiragem subcostal à inspeção. Aparelho cardio-vascular normal, exceto pelo íctus cordis palpável à direita. História prévia de otite média 

aguda aos seis meses de idade, rinossinusites e pneumonias de repetição. O Rx simples e TC de tórax revelaram dextrocardia, pneumonia com derrame pleural bilateral, 

situs inversus totallis, pansinusite e bronquiectasias. O paciente foi hospitalizado, feito antibióticoterapia venosa, drenagem do derrame pleural com toracocentese 

bilateral e fi sioterapia motora e respiratória. Permaneceu em observação com melhora progressiva do quadro clínico. Conclusão: A SK é uma doença autossômica 

recessiva rara, com uma incidência genética estimada de 1/25.000. Enquadra-se no grupo das Discinesias Ciliares Primárias (DCP). Na sua forma completa é caracte-

rizada pela tríade: pansinusite crônica, bronquiectasias e situs inversus com dextrocardia. O diagnóstico baseia-se na sua clínica clássica e no exame de microscopia 

eletrônica com a identifi cação das alterações microtubulares, sendo descritos seis tipos de alterações. Um exame de triagem utilizado é a dosagem do óxido nítrico 

nasal, que nas DCP encontra-se diminuído. O prognóstico depende do diagnóstico precoce e do seguimento clínico multidisciplinar adequado. 

Título: Abordagem endoscópica ao carcinoma neuroendócrino de base de crânio

Autor Principal: Carlos Augusto Seiji Maeda

Co-autores: Rowilson Cleber de Melo, Carlos Roberto Ballin, Jemima Herreo Moreira, Denis Massamitsu Abe, Luiz Eduardo Nercolini

Resumo: Relato de Caso: Paciente N.B, feminina, 56 anos, encaminhada ao Hospital Universitário Cajuru apresentando queixa de obstrução nasal progressiva com 

evolução de 7 meses, cefaléia, secreção nasal e proptose de olho direito. Ao exame físico evidenciou massa de aspecto esbranquiçado e vegetante ocupando ambas 

as fossas nasais, parestesia de hemiface à direita, proptose de olho direito com preservação da mobilidade. Solicitada tomografi a de face e ressonânica magnética 

as quais demonstraram lesão expansiva ocupando toda cavidade nasal e invadindo fossa pterigopalatina, seio cavernoso, cavidade orbitária, nervo óptico, do lado 

direito. A Imunohistoquímica e o anatomopatológico evidenciaram carcinoma neuroendócrino da base do crânio. Optado pelo tratamento cirúrgico associado 

à radioterapia focal. A abordagem cirúrgica foi à endoscópica assistida. Procedeu-se a ressecção da lesão com dissecção da fossa pterigopalatina, preservação 

do nervo óptico, da artéria carótida interna e do seio cavernoso direitos. O pós-operatório seguiu sem intercorrências. A alta hospitalar ocorreu no quinto dia 

pós tratamento cirúrgico. A paciente foi encaminhada para radioterapia focal realizada no Hospital Sírio Libanês. Resultados: O follow up realizado através de 

ressonância magnética demonstrou ausência de recidiva tumoral. Atualmente encontra-se com 2 anos livre da doença. Conclusão: O tumor carcinóide de base 

de crânio é uma pouco relatada na literatura, e por isso sua abordagem ainda não e bem defi nida. A cirurgia endoscópica vem avançando em várias vertentes no 

acesso à base de crânio, e com esta evolução tecnológica, objetiva alcançar o máximo de sucesso com o mínimo de dano estrutural e funcional. 
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Título: Apresentações atípicas de adenoma pleomórfi co.

Autor Principal: Andréia Karam Ricardo dos Santos

Co-autores: Annelyse C. Ballin, Carlos Henrique Ballin, Bettina Carvalho, Silvio Gomes Bettega, Carlos Roberto Ballin

Resumo: Introdução: O Adenoma pleomórfi co (AP) é a neoplasia benigna mais comum em glândulas salivares. Ocasionalmente, pode estar presente em canal 

auditivo externo, palato mole, palato duro, mucosa oral, laringe e cavidade nasal. Objetivos: O objetivo deste estudo foi relatar dois casos de AP com apresen-

tação clínica diferenciada e em localização rara: úvula e concha nasal inferior (CNI) e discutir a variedade de apresentação deste tipo de tumor. Relato: Caso 

1: Paciente, há cerca de 20 anos, com queixa de engasgos freqüentes e lesão de crescimento progressivo em úvula, foi submetida à uvuloplastia com exérese 

total da lesão. O exame anatomopatológico sugeriu AP. A paciente está em acompanhamento ambulatorial e seis meses após a cirurgia permanece assinto-

mática e sem sinais de recorrência tumoral. Caso 2: Paciente com queixa de obstrução nasal progressiva em cavidade nasal direita com 12 meses de evolução, 

apresentava desvio de septo e hipertrofi a de conchas nasais. Foram realizadas septoplastia e turbinectomia. O exame anatomopatológico sugeriu adenoma 

pleomórfi co e a tomografi a computadorizada dos seios paranasais revelou massa extensa da concha nasal inferior até coana direita. A turbinectomia total à 

direita por via endoscópica nasal foi o procedimento cirúrgico complementar escolhido. Doze meses após a cirurgia a paciente permanece assintomática e sem 

sinais de recorrência tumoral. Conclusões: O AP localizado tanto em úvula como em concha nasal inferior é raro. Esta neoplasia deve ser sempre lembrada no 

diagnóstico diferencial de lesões de cabeça e pescoço para que, com o tratamento cirúrgico precoce, evite-se sua evolução para malignização.

Título: Abscesso frontoorbitário como complicação de panssinusite aguda em criança

Autor Principal: João Daniel Caliman e Gurgel

Co-autores: André Moyses Portugal

Resumo: Objetivo: Descrever uma complicação de rinossinusite aguda de apresentação incomum e o tratamento proposto. Relato do caso: Paciente de 8 anos de 

idade, com história de processo gripal e cefaléia frontal há 10 dias, veio ao ambulatório apresentando edema bipalpebral, hiperemia e ptose palpebral superior à 

direita, obstrução nasal, rinorréia posterior e abaulamento em região frontal, com fl utuação. Durante endoscopia nasal observou-se secreção mucopurulenta em 

meato médio bilateralmente. Optou-se então por internação hospitalar para antibioticoterapia (Ceftriaxone 1g/dia e Clindamicina 30mg/kg/dia) e corticoterapia 

(dexametasona 4mg/dia) endovenosos. Foi solicitado parecer oftalmológico (normal) e tomografi a computadorizada dos seios paranasais. A tomografi a compu-

tadorizada mostrou material com densidade de partes moles, subperiosteal, em região frontal , com extensão ao teto orbitário, além de velamento de todos os 

seios paranasais. Como o exame clínico e tomográfi co foram sugestivos de abscesso frontoorbitário secundário a panssinusite aguda, foi indicado tratamento 

cirúrgico imediatamente. Sob anestesia geral, foi realizada drenagem do abscesso por uma incisão em região frontal e exploração e limpeza de todo seu leito, e por 

incisão em pálpebra superior, descolamento do músculo orbicular do olho, drenagem do abscesso, exploração e limpeza de todo teto da órbita que encontrava-se 

acometido. Por via endoscópica foi feita sinusotomia maxiloetmoidal bilateral e frontal à direita com posterior resolução do quadro. Conclusão: O abscesso do 

teto da órbita é pouco comum e tem origem diferente do que ocorre na parede medial. O tratamento cirúrgico deve ser indicado tão logo seja feito o diagnóstico. 

Título: Choque séptico e óbito após cirurgia do enxerto do seio maxilar para implante dentário: relato de um caso

Autor Principal: Luiz Carlos Alves de Souza

Co-autores: Fernanda Marra Martinez, Pedro Rangel Perez, Thailise Girotto Ferreira Silva, Jayson Peixoto Machado, Abílio Vilela de Moraes Neto

Resumo: Objetivo: Demonstrar a gravidade da sinusite maxilar purulenta como complicação da cirurgia do enxerto do Seio maxilar (SM) e o adequado manejo 

clínico- cirúrgico destes pacientes. Relato de Caso: CAA, 64 anos. Submetida à cirurgia do enxerto do SM bilateral. Nos 21 dias que sucederam a cirurgia apre-

sentou sintomas sugestivos de sinusite maxilar infecciosa à direita, tratada pelo dentista através de punções do SM e trocas empíricas de antibióticos VO. No 

21º dia de PO realizou TC revelando imagem hiperdensa do SM direito e submetida à nova punção deste seio paranasal com drenagem de secreção purulenta. 

Neste mesmo dia à noite a paciente deu entrada no serviço de emergência com quadro de choque séptico. Encaminhada para a UTI onde foi a óbito tendo 

como doença de base (foco séptico) a sinusite maxilar purulenta. Conclusão: Os candidatos à cirurgia do enxerto maxilar devem ser acompanhados durante o 

pré e pós-operatório pelo médico ORL, que garantirá em casos de sinusite maxilar, a intervenção clínica medicamentosa e/ou cirúrgica em regime de interna-

ção hospitalar para prevenir complicações graves.O tratamento da sinusite maxilar purulenta decorrente da cirurgia do enxerto do SM deve ser realizado em 

ambiente hospitalar por meio de abordagem ampla e direta do SM além de antibioticoterapia endovenosa de amplo espectro. O tratamento desta complicação 

deve fi car sob a responsabilidade de uma equipe médica de acordo com as necessidades clínicas e co-morbidades do paciente. 

Título: Fratura de mastóide por arma de fogo

Autor Principal: Yasser Jebahi

Co-autores: Rowilson Cleber de Melo, Carlos Roberto Ballin, Luiz Carlos Sava, André Luiz Ataíde, Luiz Eduardo Nercolini

Resumo: Relato de Caso: Paciente de, 32 anos, masculino, admitido no HUC, vítima de ferimento por arma de fogo em crânio, evoluiu com fístula liquórica, pa-

ralisia facial periférica direita, hipoacusia, vertigem, disfagia, disfonia e limitação dos movimentos do ombro. A tomografi a mostrou fratura da porção escamosa 

do osso temporal e fragmentos de projétil de arma de fogo alojados em mastóide direita, caixa timpânica e cápsula ótica. A eletroneuromiografi a revelou grave 

mononeuropatia do nervo facial direito, com lesão axonial em fase aguda. No 10º dia de internamento, foi levado ao centro cirúrgico para realização de petrosec-

tomia subtotal. Iniciado mastoidectomia com identifi cação da dura máter da fossa média e seio sigmóideo. Abertura do antro mastóideo. Mastoidectomia ampla. 

Encontrando o projétil na região do segundo joelho do nervo facial ocasionando destruição do canal lateral e segmento timpânico do nervo facial até o gânglio 

geniculado. Realizada labirintectomia dos canais superior, posterior e lateral. Iniciado fechamento da cavidade com oclusão da tuba auditiva e da cavidade da 

petrosectomia subtotal com gordura abdominal, rodado retalho do músculo temporal inferiormente. Após 13 dias de internamento, o paciente estava de alta 

hospitalar ainda apresentando hipoacusia em ouvido direito, paralisia facial direita, disfagia e comprometimento do músculo trapézio. O paciente mantém seu 

acompanhamento com a otorrino, fonoaudiologia e fi sioterapia. Conclusão: Pacientes vítimas de trauma cranianos que originaram fratura do osso temporal são 

pacientes graves e devem ser manejados por uma equipe multidisciplinar. O diagnóstico precoce das complicações é fundamental para uma abordagem adequada. 
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Código: 19

Código: 17g

Título: Síndrome do aqueduto vestibular alargado: relato de um caso

Autor Principal: Luiz Carlos Alves de Souza

Co-autores: Pedro Rangel Perez, Fernanda Marra Martinez, Thailise Girotto Ferreira Silva, Jayson Peixoto Machado, Fulvio Cálice Ferreira

Resumo: Objetivo: Relatar um caso de Síndrome do Aqueduto Vestibular Alargado de grandes proporções e demonstrar a possibilidade da apresentação atípica 

da síndrome do alargamento do aqueduto vestibular no diagnóstico diferencial de perdas auditivas unilaterais. Relato de Caso: G.S, 39 anos, sexo feminino. 

Portadora de hipoacusia progressiva em orelha esquerda há três anos. Nega tinnitus ou vertigens. Otoscopia normal. A+I: rebaixamento severo/profundo dos 

limiares psicoacústicos em OE. Ausência de resposta no PEATE em OE (cliques de 90 dBNA). RM das orelhas internas revela aqueduto vestibular extremamente 

alargado. Conclusão: Levando-se em consideração a queixa da paciente e o resultado dos exames audiológicos, a hipótese diagnóstica inicial era de lesão 

retrococlear (schwannoma vestibular?). No entanto, o exame de RM das orelhas internas e fossa posterior demonstrou a presença de imagem compatível com 

alargamento do aqueduto vestibular de grandes proporções, cuja apresentação tardia e unilateral, não é a mais freqüente. 

Código: 18

Título: Osteoma de mastóide - relato de caso

Autor Principal: Luciane de Figueiredo Mello

Co-autores: Torres, Danielle de Araújo; Capone, Flávia Varela; Medalha, Marina da Silveira; Von Sptzemberger, Daniel; Simões, José Leopoldo Rosa

Resumo: Introdução: Osteoma de mastóide é um tumor ósseo benigno, raro. Apresenta diversas etiologias prováveis, como: embriogênica, traumática, in-

fecciosa, hormonal, além de fatores hereditários. Sexo feminino é predominante e, geralmente, é assintomático. Seu diagnóstico é sugerido pela Tomografi a 

Computadorizada e o tratamento é cirúrgico. Objetivo: O trabalho relata um caso de osteoma de mastóide com 10 anos de crescimento sendo analisados o 

quadro clínico e exames complementares além do tratamento cirúrgico realizado. Relato de Caso: Paciente deu entrada no Serviço de ORL do nosso hospital, 

com relato de abaulamento progressivo em região mastóidea direita, com dor local eventual, sem outras queixas otológicas. Nega trauma, cirurgias ou in-

fecções prévias. Foram realizados exame físico e audiológico, ambos com resultados normais. A Tomografi a Computadorizada de mastóides evidenciou lesão 

hiperdensa em região mastóidea direita, compatível com osteoma. Planejado tratamento cirúrgico para ressecção da lesão. Conclusão: Nosso trabalho relata 

um caso de osteoma mastóideo, um tumor benigno raro do osso temporal. Apresenta crescimento insidioso, assintomático, podendo provocar deformidades 

estéticas. Não apresenta transformação maligna. O exame de eleição é a Tomografi a Computadorizada e a cirurgia, o tratamento curativo 

g

Título: Obstrução nasal como primeira manifestação de carcinoma renal metastático

Autor Principal: Danielle de Araujo Torres

Co-autores: Fernanda Cristina da Silva Bhering, Flávia Varela Capone, Marina da Silveira Medalha, Luciane de Figueiredo Mello, Daniel Von Sptzemberger

Resumo: Introdução: Os tumores em seios paranasais são raros, sendo os tumores primários responsáveis pela maioria dos casos. O carcinoma de células 

claras renal é uma das neoplasias que cursa com metástases acometendo esta localização. Objetivo: Enfatizar a inclusão de lesões metastáticas dentre os 

diagnósticos diferenciais de obstrução nasal, mesmo em caso de tumor primário de sítio ainda desconhecido. Relato de Caso: Paciente do sexo masculino, 65 

anos de idade, com queixa de obstrução nasal unilateral progressiva como primeira sintomatologia de carcinoma renal de células claras, devido à presença 

de metástase em fossa nasal direita, com extensão para assoalho de órbita e seios maxilar, etmoidal e esfenoidal ipsilaterais. Conclusão: O diagnóstico de 

malignidade de origem distante deve ser considerado pelos otorrinolaringologistas durante a investigação de obstrução nasal. É possível encontrar metástases 

em seios paranasais mesmo em pacientes sem sintomatologia sugestiva do tumor de origem. Nestes casos, o estudo histopatológico com utilização de imu-

nofl uorescência pode assumir papel fundamental na identifi cação do foco primário. Palavras-chave: metástases, seios paranasais, obstrução nasal, carcinoma 

de células claras, hipernefroma. 

Título: Relato de Caso:  cisto nasolabial gigante tratado cirurgicamente com incisão de Neumann

Autor Principal: Ingrid Helena Lopes de Oliveira

Co-autores: Alexandre Beraldo Ordones, Miguel Soares Tepedino, Larissa Neri, Fábio de Rezende Pinna, Richard Louis Voegels

Resumo: Objetivo: relatar um caso de cisto nasolabial gigante, tratado cirurgicamente com a incisão de Neumann Relato de Caso SSA, masculino, 37 anos, 

negro, previamente hígido. Apresentava há dois anos obstrução nasal bilateral, sem rinorréia; fez uso de corticóide nasal e lavagem nasal com soro fi siológico 

sem melhora. Há um ano notou abaulamento de dorso e vestíbulo nasal, com deformidade estética, além de piora da obstrução, associado à hiposmia, ageusia, 

dor à palpação e cefaléia frontal. Realizou três punções de alívio através da narina direita com saída de grande quantidade de líquido serossanguinolento. 

Realizada exérese cirúrgica do cisto com a incisão de Neumann, com a retirada completa da lesão. O diagnóstico histopatológico apontou epitélio escamoso e 

respiratório, com processo infl amatório crônico associado. Conclusão: O cisto nasolabial, de etiologia ainda controversa, foi descrito por Zuckerkandl em 1882. 

Ocorre mais comumente em mulheres negras, na quarta e quinta década de vida. Suas principais manifestações clínicas são obstrução nasal, deformidade 

do nariz e dor à palpação. O diagnóstico é clínico, mas a realização de tomografi a computadorizada é importante para diagnóstico e para planejamento pré-

-operatório. As principais formas de tratamento são a marsupialização via endoscópica e a exérese cirúrgica aberta. A incisão mais descrita na literatura é a 

sublabial. No entanto, a incisão de Neumann possibilita amplo acesso à cavidade nasal, com manipulação mínima de vasos e nervos. 
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Código: 23

Código: 22

Código: 21

g
Título: Papiloma Escamoso de Rinofaringe

Autor Principal: Gustavo Noleto de Rezende

Co-autores: Danielle Pedreira, Rachel Trindade, Paula Moreno, Moacir Tabasnik, Marcelo Mendes Tepedino

Resumo: Objetivo: relatar um caso de papiloma escamoso de rinofaringe com extensão para orofaringe Relato: Paciente SAOL, masculino, 15 anos, procurou 

atendimento médico devido à sensação de globus faríngeo e obstrução nasal com piora evolutiva. Ao exame, apresentava lesão com aspecto polipóide com 

projeções digitiformes em região retro-palatal móvel durante a fonação. À endoscopia nasal, mostrava inserção da lesão no cavum com progressão para 

orofaringe. Realizado tomografi a de seios da face e faringe com contraste venoso que visualizou inserção e trajeto da lesão sem captação de contraste ou 

presença de acometimento linfonodal. Foi submetido a ressecção cirúrgica via retro-palatal com exposição da rinofaringe através da passagem de duas son-

das de Nelaton pela fossas nasais com exteriorização de boca. Realizado cauterização do sitio de implantação via endonasal sob endoscopia óptica. Exame 

histopatológico, confi rmou a suspeita clinica de papiloma nasal escamoso e cilíndrico tipo exofítico. Conclusão: Pacientes portadores de lesões nasais com 

aspecto polipóide devem ser cuidadosamente avaliados pois essas formações podem corresponder a pólipos infl amatórios, papilomas, tumores epiteliais ou 

mesenquimatosos. Dessa forma podendo variar o tratamento e acesso cirúrgico. 

Título: Relação de Causalidade entre Rinossinusite Crônica e Rinossinusite Fúngica

Autor Principal: Fabio Silva Alves

Co-autores: Carlos Eduardo Monteiro Zappelini, Luciana Giro Campoy Basile, Luana Gonçalves de Oliveira, Ivan de Picoli Dantas, José Maria Moraes de Re-

zende

Resumo: O objetivo principal é demonstrar que o diagnóstico e terapêutica são melhores estabelecidos na associação entre parâmetros clínicos, epidemio-

lógicos, e radiológico para estabelecer uma relação causal entre rinossinusite crônica e fúngica. Paciente feminino, 62 anos, branca, admitida no serviço 

de Otorrinolaringologia da Santa Casa de Campinas após inúmeros tratamentos clínico devido obstrução nasal crônica e rinorréia fétida. Exame Otorrino-

laringológico: sem particularidades Nasofi broscopia: Lesão com aspecto polipóide em meato médio e inferior além de secreção purulenta em fossa nasal 

direita. Tomografi a Computadorizada: Presença de material de consistência de partes moles em meato médio e etmóide anterior de fossa nasal direita. Após 

antibioticoterapia, corticoterapia, foi submetida a cirurgia endoscópica nasossinusal tendo sido realizado etmoidectomia anterior, posterior e retirada de 

massa heterogênea de meato médio e recesso esfenoetmoidal a direita. Anátomo patológico: Massas de material amorfo eosinofílico e quando submetidos ao 

Grocott, corante para fungos, revelou-se fortemente positivo. A incidência e a prevalência das infecções fúngicas estão em crescimento com diversifi cação dos 

organismos patogênicos em decorrência do aumento dos fatores de risco como Atopia na Rinossinusite fúngica alérgica, diabetes mellitus na mucormicose 

e uso de corticosteróides na candidíase. Presença de microcalcifi cações e imagem de densidade metálica no interior dos seios da face foram consideradas 

como sugestivas da presença de fungos. Baseado nas diversas modalidades clínicas da rinossinusite fúngica encontradas na literatura, sugere-se a existência 

de uma causalidade entre rinossinusite crônica e rinossinusite fúngica. Esta relação causal é melhor estabelecida quando há associação entre exame clínico 

e radiológico para Rinossinusites 

Título: Osteoma Fronto-Etmoidal Complicado - Relato de Caso e Revisão de Literatura

Autor Principal: Lidio Granato

Co-autores: Rodrigo Nishihara Jorge, Davi Sousa Garcia

Resumo: Objetivo: Relatar caso de complicação infecciosa com extensão intracraniana de osteoma fronto-etmoidal com breve revisão de literatura. Relato 

de Caso Adulto jovem com quadro de cefaléia e sinais tomográfi cos de rinossinusite fronto-emoidal em associação com massa, que erodia tábua interna do 

osso frontal com sinais de extensão intracraniana do processo. Foi submetido a osteoplástica de seio frontal com drenagem da secreção, sendo verifi cada 

a saída de líquor além de tumoração fi bro-óssea. Evoluiu com fístula liquórica de baixo débito, que foi tratada, recebendo alta com melhora dos sintomas. 

Conclusões: Esses tumores tem crescimento lento e podem subitamente tornar-se sintomáticos na forma de complicações. A cirurgia aberta é tida por alguns 

autores como a de escolha para exérese dessas massas, porém, também relatam que a via de acesso deve ser ponderada com base em diversos parâmetros da 

tumoração a ser abordada, além das características do próprio seio. São raras as complicações intra-cranianas dos osteomas, mas essas, quando presentes, 

devem ser precocemente abordadas.

Título: Displasia Fibrosa Poliostótica

Autor Principal: Gustavo Noleto de Rezende

Co-autores: Danielle Pedreira, Paula Moreno, Moacir Tabasnik, Marcelo Mendes Tepedino

Resumo: Objetivo: relatar um caso de displasia fi broso poliostótica de padrão cístico acometendo região maxilo-zigomática e orbital esquerda Relato: Pa-

ciente JFZ, masculino, 22 anos, procurou atendimento médico devido à lesão tumoral facial que evoluiu com importante alteração estética e proptose ocular 

esquerda nos últimos anos. Mantinha acompanhamento com oftalmologista e veio para avaliação otorrinolaringológica. Ao exame, apresentava abertura de 

boca sem restrição, mucosa nasal eutrófi ca, deformidade facial em região maxilo-zigomática esquerda; proptose com assimetria do nível ocular. Realizado 

tomografi a computadorizada da face com reconstrução sendo visualizado alterações compatíveis com displasia fi brosa de padrão cístico poliostótica aco-

metendo principalmente região maxilo-zigomática e orbital esquerda mas sem apresentar alterações funcionais dos óstios sinusais. Conclusão: Pacientes 

portadores de diplasia fi brosa devem manter acompanhamento multidisciplinar devido às importantes alterações funcionais decorrentes dessa doença, sendo 

extremamente necessário avaliação e seguimento psicológico. 

Pô
st

er
es

PROGRAMA4.indd   56PROGRAMA4.indd   56 30/8/2010   16:28:2330/8/2010   16:28:23



57www.forl.org.br/congresso2010
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Código: 27

Código: 25g
Título: Paralisia Facial Periférica como seqüela de Otite Média Aguda na infância e suas repercussões psicossociais.

Autor Principal: Marcelo Ribeiro de Toledo Piza

Co-autores: Fernanda Marra Martinez, Jayson Peixoto Machado, Pedro Rangel Perez, Thailise Girotto Ferreira Silva, Fernanda Siqueira Bittante

Resumo: Objetivo: Relatar um caso de Paralisia Facial Periférica (PFP) como seqüela de Otite Média Aguda (OMA) ocorrida na infância mostrando a importân-

cia do diagnóstico e manejo clínico correto da otite média aguda. Embora complicação rara, a PFP quando instalada e não revertida, pode levar a alterações 

na mímica facial que acarretam difi culdades de inserção social com graves repercussões psicológicas. Materiais e Métodos: S.A. C, 65 anos, dona de casa com 

queixa de prurido em ambos ouvidos. Nega otalgia /otorréia / tonturas rotatórias. Informa passado de otorréia e otalgia freqüentes na infância sendo que 

num desses episódios apresentou PFA aos 10 anos de idade. Durante revisão de prontuário foi evidenciado: O.M.A. como causa da P.F.P. Paciente apresen-

tou infância, adolescência e fase adulta com difi culdade de relacionamento social, em ambiente de trabalho e pessoais. Refere tratamento para depressão, 

insônia. Otoscopia Esquerda com hifas difusas em Meato Acústico Externo (MAE), otoscopia direita: pequena quantidade de hifas sob cerúmen. Inspeção 

de face:Diminuição de mímica facial, atrofi a muscular massetérica ,desvio de comissura labial, ausência de franzimento de testa e ptose palpebral do lado 

Esquerdo, sendo classifi cada na Escala de House-Brackmann como grau 4, mesmo após vários anos de acompanhamento fi sioterápico. Conclusão: A P.F.P. 

como complicação de O.M.A. é rara, mas quando instalada e não revertida pode trazer difi culdades de inserção social com graves repercussões psicológicas. 

Código: 26
Título: Pericondrite secundária a miíase de orelha externa direita: relato de um caso

Autor Principal: Marcelo Ribeiro de Toledo Piza

Co-autores: Pedro Rangel Perez, Jayson Peixoto Machado, Fernanda Marra Martinez, Thailise Girotto Ferreira Silva, Mauro Colichio Neto

Resumo: Objetivo: Relatar um caso de paciente etilista crônico, morador de rua que foi encaminhado ao pronto atendimento de otorrinolaringologia com otalgia em 

orelha direita refratária ao uso de medicações. E mostrar a importância da anamnese e exame físico minucioso para diagnóstico precoce da miíase de orelha externa 

para evitar complicações como a pericondrite. Materiais e Métodos: A.M. S, etilista crônico, morador de rua, trazido pelo SAMU com quadro de otalgia intensa em 

orelha direita há 20 dias, informa três atendimentos médicos anteriores em pronto socorro onde foram prescritos antiinfl amatórios, amoxacilina e gotas otológicas 

com antibiótico sem melhora da otalgia. No terceiro atendimento médico paciente apresentava edema e hiperemia de conduto auditivo externo direito e de pavilhão 

auricular direito com saída de secreção purulenta com exposição de cartilagem de anti-hélice. Otoscopia de orelha esquerda, rinoscopia e oroscopia sem alterações. 

Paciente foi levado ao centro cirúrgico sob sedação e por microscopia foram retiradas 25 larvas. Permaneceu em internação hospitalar para antibióticoterapia endo-

venosa e curativo em orelha direita. Conclusão: Deve - se realizar anamnese detalhada e exame físico minucioso no pronto socorro em quadros de otalgia para o diag-

nóstico precoce da miíase de orelha externa e para evitar complicações como a pericondrite. Embora rara, a miíase deve entrar como principal diagnóstico diferencial 

de otalgia em moradores de rua, etilistas crônicos e em pacientes sequelados de doenças neurológicas com incapacidade de comunicação. 
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Título: O papel do otorrinolaringologista no diagnóstico do schwannoma vestibular na sua fase otológica.

Autor Principal: Luiz Carlos Alves de Souza

Co-autores: Fernanda Marra Martinez, Thailise Girotto Ferreira Silva, Pedro Rangel Perez, Fulvio Cálice Ferreira, Luisa Castanheiras de Toledo Piza

Resumo: Objetivo: Evidenciar a importância do diagnóstico do schwannoma vestibular (S.V.) na sua fase otológica, tanto pela maior chance de ressecabilidade, 

quanto pela menor morbi-mortalidade da cirurgia. Materiais e Métodos: Relatar dois casos CASO 1: Paciente sexo feminino, 42 anos, com queixa de tonturas 

rotatórias, hipoacusia e tinnitus em OE há 1 ano. Audiometria tonal liminar mostrou perda sensorioneural e ausência de refl exo estapediano em OE. PEATE com 

atraso da latência da onda V em OE. RM evidenciou formação ovalada no interior do conduto auditivo interno esquerdo de 9x4 mm, sugestivo de SV. CASO 2: 

Paciente sexo feminino, 62 anos, com história de hipoacusia lentamente progressiva há vários anos associado a tonturas esporádicas e fugazes. Nos últimos anos 

vem apresentando cefaléia e mais recentemente parestesia de hemiface esquerda. Neurologista solicitou exame de RM evidenciou SV de grandes dimensões. 

Conclusão: O otorrinolaringologista tem a oportunidade de receber em seu consultório pacientes portadores de sintomas auditivos unilaterais e vestibulares 

frustros, que deverão submeter-se a uma bateria de exames audiológicos e vestibulares com o intuito de se identifi car pacientes suspeitos de serem portadores de 

comprometimento retrococlear das vias cocleovestibulares, que serão encaminhados para realização de RM. É de responsabilidade do ORL a identifi cação do SV 

em fase precoce da sua evolução em função da presença de sintomas cocleovestibulares e dos métodos diagnósticos audiológicos á sua disposição. 

Título: Relatar um caso clínico de granuloma de colesterol nas células da mastóide.

Autor Principal: Rafael Saba Albertino

Co-autores: Oswaldo Luiz Muzzi de Souza, Raphaella Costa Moreira Simen, Patricia Mauro Mano, Tiago Binoti Simas, Marcos Pereira Leite Lima

Resumo: Objetivo:  Relatar um caso clínico de granuloma de colesterol nas células da mastóide. Relato de Caso: Paciente feminina, de 58 anos, com queixa 

de plenitude auricular bilateral há alguns meses. Nega comorbidades. O exame físico otorrinolaringológico normal. Audiometria: disacusia neurosensorial 

leve bilateral. A paciente retornou 10 meses depois com queixa de hipoacusia em orelha esquerda. Nova avaliação audiométrica demonstrou uma disacusia 

neurosensorial severa à esquerda. Na tomografi a computadoriza de mastóides apresentou uma lesão arredondada expansiva e radioluscente em mastóide 

esquerda.Na ressonância magnética de mastóides com gadolínio foi verifi cado espessamento da mucosa e líquido nas células da mastóide a esquerda, tendo 

aumento do sinal em T2. Conclusão:  Assim casos com este tipo de imagem sugere um granuloma de colesterol. Neste caso ressaltamos a importância da 

investigação com exames de imagens para realização do diagnóstico diferencial nas inúmeras patologias que acarretam sintomas auditivos com hipoacusia 

progressiva unilateral. Diagnosticando patologias com alto potencial para complicações. 
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Código: 31

Código: 30

Código: 29
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Título: Síndrome do Aqueduto Vestibular Alargado: Relato de Caso

Autor Principal: Martha Verônica Câmara Barbosa

Co-autores: Vanessa de Araújo Souza, Natália Raye Maciel, Fernanda Siqueira Mocaiber Dieguez

Resumo: A Síndrome do Aqueduto Vestibular Alargado (SAVA) é caracterizada pelo alargamento do diâmetro do aqueduto vestibular e é a forma mais comum de 

anomalia da orelha interna. Está associada a perda auditiva neurossensorial e algumas vezes mista. A disacusia pode ser leve, moderada ou profunda, podendo ser fl u-

tuante, progressiva ou súbita. Sintomas vestibulares podem estar presentes. O diagnóstico é realizado por exames de imagem. Objetivo: relatar um caso de escolar com 

disacusia bilateral portador de SAVA. Relato de Caso: J.P.S.F., masculino, 8 anos, com história de perda auditiva neurossensorial profunda em orelha direita e leve/severa 

em orelha esquerda. Faz uso de aparelho de amplifi cação sonora individual desde os dois anos de idade e aguarda avaliação para uso de implante coclear. Ao exame 

físico não apresentou alterações signifi cativas. A audiometria mostrou perda auditiva mista de grau severo/profundo de confi guração descendente bilateralmente. O 

Índice de Reconhecimento da Fala demonstrou difi culdade importante na compreensão da conversa. Curva timpanométrica tipo “C” com refl exos estapédicos ausentes 

bilateralmente. Ressonância Nuclear Magnética de orelhas internas mostrou imagem compatível com SAVA bilateral com grande dilatação do saco endolinfático e 

aumento de calibre dos vestíbulos junto a confl uência dos canais semicirculares. Conclusão: A SAVA é a forma mais comum de anomalia da orelha interna. Em casos 

de disacusia deve-se fi car atento a malformações do labirinto ósseo e membranoso passíveis de identifi cação em exames por imagem e, quando feito o diagnóstico, 

no intuito de preservar a audição restante, é importante evitar traumatismos cranianos leves e utilizar implante coclear se necessário.

Título: Síndrome de Eagle: Relato de Caso

Autor Principal: Andrea Gomes Carreira

Co-autores: Franciane Regina Vargas, Ana Margarida Bassoli Chirinea, Thiago Pontes Eugenio, Claudio Trevisan Junior, Andy de Oliveira Vicente

Resumo: Objetivo: Relatar o caso de um paciente com Síndrome de Eagle Relato de Caso:  Paciente R.C., 39 anos, sexo feminino, com queixa de otalgia à esquerda 

associado a odinofagia. Não referia história de traumas. Há seis meses, quando iniciou a queixa, havia sido submetida, a tratamento clínico de disfunção da 

articulação temporomandibular, sem melhora. Como a paciente apresentava progressão dos sintomas, foi reavaliada em nosso serviço e ao exame físico de pal-

pação da loja tonsilar esquerda, notou-se endurecimento da tonsila esquerda com aumento de volume e protrusão da mesma. A paciente foi encaminhada para 

a cirurgia de cabeça e pescoço, sendo indicada tonsilectomia. No procedimento cirúrgico foi realizada tonsilectomia e abertura da loja tonsilar com ressecção de 

musculatura para exposição do processo estilóide. Foi visualizada saliência óssea que se projetava para loja esquerda - o alongamento da apófi se estilóide. Remo-

ção desta no mesmo ato operatório, e diagnóstico retrospectivo de Síndrome de Eagle. No pós operatório, a paciente relatou remissão completa dos sintomas. O 

exame anatomopatológico das tonsilas removidas não mostrou alterações. Conclusão: A síndrome de Eagle deve ser considerada em todo paciente com sintomas 

cérvico-faríngeos crônicos, conduzindo a avaliação clínica completa, incluindo a palpação da loja tonsilar e estudo radiológico para pesquisa de alongamento do 

processo estilóide associado. O tratamento cirúrgico é a melhor forma de conduzir os casos, sendo o único tratamento com resultado efi caz e defi nitivo. 

Título: Hanseníase com acometimento das cordas vocais: Relato de um caso

Autor Principal: Martha Verônica Câmara Barbosa

Co-autores: Vanessa de Araújo Souza, Natália Raye Maciel, Fernanda Siqueira Mocaiber Dieguez

Resumo: Objetivo: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, cuja transmissão ocorre predominantemente 

por via respiratória. Até os dias atuais permanece como um problema de saúde pública em muitos países da Ásia, África e América Latina. Esse trabalho tem 

como objetivo relatar um caso de hanseníase com acometimento das cordas vocais. Relato de Caso: ACSL, 32 anos, sexo feminino, branca, professora, natural 

de Campos dos Goytacazes. Relata disfonia de longa data com piora do quadro em outubro de 2008. No mesmo período evoluiu com tosse seca persistente 

acompanhada de dispnéia seguida de eructação, rouquidão e ressecamento de mucosa das vias aéreas superiores. Exame físico sem alterações. Videolaringos-

copia realizada em 20/03/09 apresentou espessamento difuso, diminuição da mobilidade e leve hiperemia em prega vocal direita; irregularidades em borda 

livre à esquerda, com coaptação prejudicada. Rinofi broscopia da mesma data revelou cavum com mucosa de aspecto difusamente granulomatoso e secreção 

mucóide. Encaminhada para a Fundação Oswaldo Cruz, sendo diagnosticada hanseníase multibacilar. Baciloscopia (02/07/09) revelou IB=2+ no lóbulo direito 

e IB médio=0,57; PCR (19/05/09) positiva com valor de 12 mg/dl. O caso teve uma evolução favorável, sendo iniciado tratamento específi co com poliqui-

mioterapia após confi rmação diagnóstica. No momento apresenta melhora da rouquidão e das lesões visualizadas na videolaringoscopia. Conclusão: Sendo a 

hanseníase endêmica no Brasil, é importante considerar esta patologia no diagnóstico diferencial das doenças granulomatosas em otorrinolaringologia para 

que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos de maneira precoce e adequada.
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Código: 32

Título: Doença do refl uxo gastroesofágico assintomática em crianças com hiperplasia de adenóides e rinossinusite crônica.

Autor Principal: Andrea Arantes Braga

Co-autores: Fabiana C.P.Valera , Wilma Terezinha Anselmo-Lima

Resumo: Introdução: Hiperplasia de adenóides (HA) é freqüente causa de obstrução respiratória alta. A associação entre HA e rinossinusite crônica (RSC) em 

crianças é conhecida e a adenoidectomia reconhecidamente melhora os sintomas relacionados à RSC quando o tratamento medicamentoso falha. No entanto, 

a relação entre a doença do refl uxo gastroesofágico (DRGE), RSC e HA não está bem estabelecida. Objetivos: Avaliar a relação entre HA, RSC e RGE. Materiais e 

métodos: Crianças com HA e RSC de 2 a 18 anos de idade foram avaliadas. Todos estes pacientes preencheram um questionário, e aqueles com suspeita de DRGE 

foram submetidos a seriografi a esofágica e/ou pHmetria de 24 horas. Resultados: 457 pacientes que apresentavam sintomas respiratórios obstrutivos foram sele-

cionados. Baseado em parâmetros clínicos e diagnósticos, a prevalência de RGE na população foi de 8% (38 pacientes), que é semelhante à prevalência na popula-

ção geral. 46 pacientes (10%) apresentaram RSC associado com HA. Seriografi a esofágica assim como pHmetria de 24 horas mostraram que a prevalência de RGE 

em criança com RSC e HA foi maior que a da população geral (39.1 x 8.5%). Conclusões: Estes resultados sugerem que existe uma relação entre RSC, HA e DRGE. 
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Código: 04

Código: 03

Código: 01gg
Título: Caracterização do uso de equipamentos portáteis sonoros individuais por universitários

Autor Principal: Izabella dos Santos

Co-autores: Christiane Marques do Couto 

Resumo: Objetivo: Caracterizar o uso de equipamentos portáteis sonoros individuais por universitários e avaliar o surgimento de sintomas otológicos. Material 

e Método: Participaram da pesquisa 44 universitários com idade entre 18 e 30 anos. Os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 

responderam a um questionário sobre o uso desses equipamentos e passaram por mensuração com microfone sonda a fi m de verifi car qual a pressão sonora a 

que eles estão expostos. Foi utilizada como estímulo uma música brasileira. Resultados: Dentre os universitários, 40,90% utilizam como equipamento o celular 

e 88,63% o fone de inserção, em ambientes ruidosos, em média por 1,83 horas ao dia, em um volume médio de 67,41% do total do equipamento. Além disso, 

eles tem como estilo musical preferido o rock. Quando questionados sobre dores auriculares ou sintomas auditivos durante e após o uso desses equipamentos 

observou-se que os universitários referem dor em região de tragus e como principal sintoma zumbido. As mulheres tem uma tendência de terem mais dor e 

sintomas auditivos durante o uso desses equipamentos do que os homens. Após o uso não há diferenças estatisticamente signifi cativas entre os gêneros. A 

mensuração com microfone sonda mostrou que os universitários utilizam seus equipamentos em uma intensidade sonora média próxima a 60dNPSB. Porém 

observou-se picos próximos a 100dBNPS. Conclusão: Pode-se afi rmar que os universitários utilizam seus equipamentos por um longo periodo de tempo, e em 

intensidades não tão intensas, mas o sufi ciente para gerar o surgimento de alguns sintomas auditivos e não auditivos.

Código: 02
Título: Prevalência de distúrbios vocais em escolares de 4 a 12 anos baseada na análise da impressão subjetiva dos pais com relação à voz de seu fi lho.

Autor Principal: Elaine Lara Mendes Tavares

Co-autores: Regina Helena Garcia Martins, Marcela Ferreira Santana, Lídia Raquel Carvalho, Roberto Badra de Lábio, Tatiana Gonçalves

Resumo: Objetivos: Determinar a prevalência dos distúrbios vocais em crianças baseada na impressão subjetiva dos pais. Casuística e Métodos: Pais de 2.000 

escolares, na faixa etária de 4 a 12 anos preencheram questionário contendo informações sobre sua impressão em relação às características vocais de seus 

fi lhos. A população estudada foi dividida em 3 subgrupos: G1 (de 4 a 6 anos), G2 (de 7 a 9 anos), G3 (de 10 a 12 anos). Resultados: Foram incluídas 990 meni-

nas (49,5%) e 1010 meninos (50,5%). Alterações esporádicas e inconstantes nas qualidades vocais foram reportadas pelos pais de 240 crianças (12%, F-105, 

M-135) e permanentes ou freqüentes por 139 (6,95%, F-64, M-75). O abuso vocal foi referido por 152 pais. Conclusões: alterações vocais esporádicas não 

devem ser computadas nos resultados epidemiológicos, pois são freqüentes em crianças durante atividades lúdicas ou estados gripais. Assim, considerando-se 

apenas os casos de rouquidão freqüente ou permanente, os resultados deste estudo apontaram índices de disfonias de 6,9%, com discreto predomínio entre 

os meninos. Nestes casos a disfonia se mantém por prováveis distúrbios funcionais ou à presença de lesões laríngeas. Para o diagnóstico etiológico defi nitivo, 

são necessárias avaliações complementares fonoaudiológicas e videolaringoscópicas. 
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Título: Manifestações Audiológicas Em Crianças De 5 A 10 Anos De Idade Portadoras De Fissura Palatina

Autor Principal: Adriana Nogueira Machado Dantas

Co-autores: Raquel da Silva Nossa Pinheiro

Resumo: As fi ssuras labiopalatinas são malformações congênitas comuns, representadas clinicamente, pela ausência do fechamento do lábio (pré-forame), 

do palato (pós-forame) ou ambos (transforame) que podem ocasionar diversos comprometimentos estéticos e funcionais. Pacientes portadores de fi ssura 

pós-forame ou transforame incisivo constituem uma população de risco para alterações otológicas e auditivas, uma vez que a incompetência do músculo 

tensor do véu palatino acarreta alterações anatômicas e funcionais da tuba auditiva causando otite média, uma das causas mais comuns de perda auditiva em 

crianças. Objetivo: Descrever as manifestações audiológicas em crianças com fi ssura palatina operada. Material e Métodos: Estudo descritivo, no qual foram 

avaliados 20 sujeitos, na faixa etária de 5 a 10 anos de idade, de ambos os gêneros, portadores de fi ssura pós-forame ou transforame incisivo, submetidos 

à palatoplastia e não portadores de síndromes ou malformação de orelha. Os procedimentos realizados foram anamnese, otoscopia, audiometria tonal e 

vocal e medidas de imitância acústica. Resultados: Observou-se que 25% dos pacientes apresentaram perda auditiva condutiva e 55% apresentaram curvas 

timpanométricas alteradas (20% do tipo “B” e 35% do tipo “C”). Dos sujeitos que não relataram nenhuma queixa auditiva à anamnese, 65% apresentaram 

algum tipo de alteração auditiva ou de orelha média. Conclusões: Observou-se a ocorrência de perda auditiva e principalmente alterações de orelha média 

em crianças portadoras de fi ssura palatina mesmo após a palatoplastia, evidenciando a necessidade de um acompanhamento periódico da audição desses 

indivíduos mesmo após a correção cirúrgica, permitindo um tratamento adequado e a prevenção de complicações auditivas.

Título: Achados audiológicos em adolescentes expostos à elevados níveis de pressão sonora através de estéreos pessoais

Autor Principal: Adriana Nogueira Machado Dantas

Co-autores: Talyene Oliveira de Moraes Costa 

Resumo: A exposição a atividades de lazer ruidosas faz parte do cotidiano dos adolescentes, que estão habituados e toleram sons elevados. Um dos hábitos 

auditivos mais comuns entre os adolescentes é o uso de estéreos pessoais que pode representar um risco para a audição, se usado de forma inadequada. A 

exposição precoce a níveis de pressão sonora excessivos, através desses equipamentos portáteis, pode levar ao aumento da susceptibilidade a perdas auditivas 

na vida adulta. Objetivo: Identifi car os achados audiológicos em adolescentes expostos à elevados níveis de pressão sonora através de estéreos pessoais. Mate-

rial e Métodos: Foi realizado um estudo descritivo e observacional. A amostra foi constituída de 24 adolescentes, na faixa etária de 12 a 18 anos, de ambos os 

gêneros, que usavam diariamente estéreos pessoais como MP3 e MP4 players, numa escola particular, na cidade de Manaus/AM. Os procedimentos realizados 

foram anamnese, otoscopia, audiometria tonal e vocal e medidas de imitância acústica. Resultados: Dos expostos, apenas 2 (8,3%) apresentaram queixas 

auditivas. Todos os sujeitos avaliados apresentaram limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, entretanto observou-se um discreto entalhe nas 

freqüências de 3KHz a 6KHz em 4 sujeitos (16,6%). Conclusões: Faz-se necessário orientar os adolescentes sobre os riscos à saúde auditiva e monitorar a audi-

ção dos mesmos. Fica evidente a necessidade de novos estudos para avaliar os prejuízos causados por níveis elevados de pressão sonora em atividades de lazer.
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Título: Caracterização da avaliação otoneurológica de uma instituição clínica

Autor Principal: Maria Vanderléia Araújo Maximiano

Resumo: O equilíbrio corporal pode ser rompido quando chegam ao sistema nervoso central informações confl itantes com as informações visuais e so-

matossensoriais. Surgem então manifestações clínicas importantes, como desequilíbrio, desvio da marcha, instabilidade e quedas, sendo a tontura a mais 

comum queixa. Objetivo: Caracterizar a população atendida e relacionar com as variáveis sexo, idade e achados à vestibulometria. Material e Método: Foram 

analisadas a avaliação otoneurológica completa de 45 paciente atendidos no ano de 2007 e 52 pacientes atendidos no ano de 2008 numa instituição clínica. 

Resultados: Dos 45 exames realizados em 2007, 25 eram do sexo masculino e 20 eram do sexo feminino, com idades variando entre 13 a 79 anos, sendo 32 

com achados à vestibulometria compatíveis com os padrões de normalidade, 9 com Síndrome Vestibular Periférica Irritativa (SVPI) e 4 com Síndrome Periférica 

Defi citária (SVPD). Dos 52 exames feitos no ano de 2008, 24 eram do sexo masculino e 28 eram do sexo feminino, com idades variando entre 11 a 78 anos, 

sendo 48 com achados à vestibulometria compatíveis com os padrões de normalidade e 4 com Síndrome Vestibular Periférica Irritativa (SVPI). Conclusão: 

No ano de 2007 houve maior realização de exames de indivíduos do sexo masculino, já no ano de 2008 foi do sexo feminino, e não foi observado diferença 

estatisticamente signifi cante quanto ao sexo. O achado mais comum à vestibulometria foi o resultado normal, sendo observado no ano de 2007 exames 

compatíveis com SVPD e SVPI, já no ano de 2008 foram encontrados somente SVPI.

Título: Mediadores e percepção de risco de PAINPSE em crianças

Autor Principal: Keila Alessandra Baraldi Knobel

Co-autores: Maria Cecília M. Pinheiro Lima

Resumo: Objetivos: Identifi car mediadores da perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados (PAINPSE) em crianças, queixas auditivas, cons-

ciência dos riscos da exposição a sons intensos e comportamentos de prevenção. Material e Métodos: Foram entrevistadas 263 crianças (média etária 8,3 

anos, 51,7% meninas) do segundo ao quinto ano do ensino fundamental de escolas municipais e particulares da cidade de Campinas/SP. Resultados: 36,5% 

referiram alguma difi culdade para escutar e 24% tinham zumbido. À pergunta aberta no início da entrevista “o que pode fazer mal para o ouvido?”, 68,5% 

responderam “sons altos”. A maioria das crianças não gosta de lugares barulhentos (74,1%), nem de música alta (59,7%). Entretanto, dizem ir a festas com 

som intenso (45,6%), fi car próximas a fogos de artifício (34,6%) e ouvir música alta em casa ou no carro (30%) e com fones (17,1%), embora só 2,8% digam 

poder escolher o volume da música, 19,7% acreditam que crianças não têm perda auditiva e 9,5% não sabem. À pergunta aberta “como proteger seus ouvidos 

em lugares barulhentos?”, a maioria referiu estratégias efi cientes (45,7% tampariam os ouvidos, 20,3% se afastariam, 6,9% usariam protetor auditivo), mas 

das 51 crianças (19,4%) que sabiam o que é protetor auditivo, apenas uma o usava. Conclusões: Crianças são expostas pelos adultos a sons intensos e têm 

queixas auditivas. A noção de que sons intensos fazem mal não é sufi ciente para evitar comportamentos de risco ou de prevenção da PAINPSE. Estes resultados 

serão utilizados para elaboração de um programa de conservação auditiva para crianças brasileiras.

Título: Achados audiológicos em um Hospital Escola

Autor Principal: Priscila Feliciano de Oliveira

Co-autores: Aline Cabral de Oliveira Barreto, Carlos Kazuo Taguchi , Gregorina Silva Ribeiro Rocha

Resumo: Introdução: A audição constitui-se como um canal de grande importância e qualquer alteração que acometa o sistema auditivo pode levar uma 

defasagem no desenvolvimento da linguagem e da fala. Sendo assim é importante a avaliação do sistema auditivo para predizer o diagnóstico e topodiagnós-

tico das alterações auditivas. Objetivo: Traçar o perfi l audiológico dos pacientes atendidos no ambulatório de audiologia de um hospital escola de Aracaju, no 

período de agosto de 2009 a maio de 2010. Metodologia: Foram analisados os dados da audiometria e imitanciometria de 90 indivíduos. Resultados: A faixa 

etária variou entre 4 e 81 anos, média de 36,01 anos. Os resultados da audiometria tonal revelaram que 51,5% dos sujeitos apresentavam perda auditiva, sendo 

bilateral (71,74%) na maioria dos casos. Maior incidência foi encontrada para a perda sensorioneural (74,68%), seguido da condutiva (17,72%) e da mista 

(7,6%). Aplicando-se o teste qui-quadrado, constatou-se diferença signifi cativa entre a freqüência de perdas unilaterais e bilaterais (p<0,001) e entre o per-

centual de perdas sensorioneurais e de perdas com presença de componente condutivo, com p menor que 0,001. Foram encontradas curvas timpanométricas 

tipo A em 82,2%, B em 3,0%, C em 4,7%, Ad em 7,7% e Ar em 2,4%. Conclusão: Considerando o perfi l audiológico, observou-se maior incidência de perdas 

bilaterais, tipo sensorioneural e curvas timpanométricas tipo A.

Título: Ocorrência de alterações no Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico em uma instituição clínica

Autor Principal: Maria Vanderléia Araújo Maximiano

Resumo: O potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) com estímulo clique é amplamente utilizado. Para que a intervenção precoce numa 

alteração auditiva tenha sucesso, informações precisas quanto ao tipo, grau e confi guração da perda auditiva tornam-se necessárias. A realização do PEATE 

vem se mostrando de grande valia, já que tal teste fornece informações específi cas por freqüência, permitindo uma avaliação audiológica mais detalhada. 

Objetivo: verifi car a ocorrência das alterações auditivas em pacientes encaminhados para realização do PEATE em uma instituição clínica no período de 2008 

e 2009 e relacionar quanto ao sexo e a idade. Material e Método: 0 estudo foi retrospectivo analisando-se o diagnóstico no PEATE de 396 indivíduos, sendo 

262 no ano de 2009 e 134 no ano de 2008. Resultados: A incidência de alterações auditivas na população estudada foi de 6,1%, sendo 5% de perda condutiva 

e 0,8 % de perda neurossensorial no ano de 2009, e de 8,2%, sendo 5,2% de perda condutiva e 3 % de perda neurossensorial no ano de 2008. Foi observado 

idades variando de 1 a 86 anos, 47% dos indivíduos eram do sexo feminino e 53% do sexo masculino. Conclusão: Houve maior ocorrência de perda auditiva 

condutiva dentre as alterações auditivas estudadas e não houve diferença estatisticamente signifi cante quanto ao sexo.
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Código: 12

Código: 11

Código: 09gg

Título: Captação do potencial evocado miogênico vestibular a baixas freqüências de estimulação

Autor Principal: Aline Cabral de Oliveira Barreto

Co-autores: Priscila Feliciano de Oliveira, José Fernando Colafemina, Nastássia Santos, Pedro de Lemos Menezes

Resumo: Objetivo: Realizar a normatização do potencial evocado miogênico vestibular para baixas freqüências de estimulação. Material e Método: Captou-se 

o potencial evocado miogênico vestibular (VEMP) em 160 orelhas (80 sujeitos com audição normal), sendo 40 homens e 40 mulheres, registrado no músculo 

esternocleidomastóideo, de forma ipsilateral, por meio da promediação de 200 estímulos tone-bursts na frequência de 250 Hz, taxa de 5 Hz, com duração de 

10 ms (subida: 4 ms, platô: 2 ms, descida: 4 ms), na intensidade de 95 dB HLn. Os registros foram realizados em janelas de 50 ms. Para realizar a interpre-

tação dos achados do VEMP, as respostas foram analisadas por meio da morfologia, demarcando-se as ondas p13 e n23. Resultados: As respostas do exame 

de potencial evocado miogênico vestibular foi captada, com morfologia adequada, em 100% dos sujeitos. Aplicando-se o teste T de Student ou o Teste de 

Mann-Whitney, não foi constatada diferença signifi cativa para latências e amplitudes do VEMP entre os gêneros, para p ≤ 0,05. Verifi camos, independente do 

gênero, latências de p13, n23 e interpicos p13-n23 iguais a 13,84 ms (± 1,41), 23,81 ms (±1,99) e 10,62 ms (± 6,56), respectivamente; enquanto a amplitude 

média inter-pico p13-n23 foi de 14,28 μV. Conclusão: Estímulos de baixa freqüência geram respostas de potenciais evocados miogênicos vestibulares, com 

morfologia e amplitudes adequadas, sendo determinados, dessa forma, valores de normalidade para essa freqüência, em indivíduos normais.

Código: 10
Título: Percepção de fala em idosos usuários de próteses auditivas analógicas e digitais.

Autor Principal: Erika Barioni Mantello

Co-autores: Ribeiro EM, Reis ACMB, Hyppolito MA, Isaac ML

Resumo: Objetivo: Verifi car se existe relação entre o nível tecnológico dos aparelhos de amplifi cação sonora (AAS) e a percepção de fala de idosos presbia-

cúsicos. Método: Foram selecionados 78 idosos do ambulatório de Aparelho de Amplifi cação Sonora de um hospital de alta complexidade. Para avaliar a 

percepção de fala dos sujeitos, foi utilizado o teste Índice de Reconhecimento de Fala (IRF) e aplicado uma lista de 25 palavras monossílabas nas condições 

sem uso de ASS, com uso de ASS digital e com uso de AAS analógico. Resultados: Quanto aos dados referentes à caracterização geral da amostra, a média 

de idade encontrada foi 73,85 anos, sendo 51% dos idosos do gênero masculino e 49% do feminino. Observou-se predomínio de perda auditiva de grau 

moderado (85,33%). Em relação à comparação entre a percepção da fala com ASS e sem ASS, houve uma melhor percepção de fala com AAS de ambas as 

tecnologias. Quanto à comparação entre a percepção de fala com ASS de tecnologia digital e o ASS de tecnologia analógica, não houve diferença estatistica-

mente signifi cante. Contudo, a média da porcentagem de acertos dos indivíduos com ASS digital foi maior (79,54%) do que a média dos indivíduos com ASS 

analógico (75,54%). Conclusão: Não houve diferença estatisticamente signifi cante comparando-se a percepção de fala com ASS de tecnologia digital e o ASS 

de tecnologia analógica em idosos presbiacúsicos.

gg

Título: Percepção do handicap auditivo em idosos

Autor Principal: Erika Barioni Mantello

Co-autores: Lins MT, Pinz R, Hyppolito MA, Isaac ML

Resumo: Objetivo: Caracterizar a existência e o grau de percepção do handicap auditivo de idosos que possuem indicação otorrinolaringológica para adapta-

ção de AAS (Aparelho de Amplifi cação Sonora), por meio da aplicação do questionário HHIE-S (Handicap Inventory for the Elderly - Screening), e correlacioná-

-lo com gênero, idade e grau da perda auditiva. Material e Método: A amostra constituiu-se de 40 idosos de ambos os gêneros, oriundos do ambulatório de 

AAS de um hospital terciário, após avaliação otorrinolaringológica clínica, audiometria tonal liminar, imitânciometria e indicação de AAS. As variáveis idade, 

gênero, grau da perda auditiva e índice do handicap auditivo (HHIE-S) foram obtidos e analisados estatisticamente pelo teste exato de Fisher. Resultados: 

Encontrou-se um handicap de 27,2 pontos, que pode ser caracterizado como percepção severa ou signifi cativa do handicap nos idosos avaliados. Não foi 

encontrada correlação estatisticamente signifi cante entre as variáveis gênero, idade, grau da perda auditiva e grau do handicap. Conclusão: Conclui-se que 

a perda auditiva levou, neste estudo, a presença de uma desvantagem auditiva (handicap), acarretou prejuízo dos aspectos sociais e emocionais independen-

temente do gênero, faixa etária e grau da perda auditiva. A audiometria tonal liminar e a idade do defi ciente auditivo não devem ser, isoladamente, critérios 

para indicação de AAS, já que os questionários de auto-avaliação são complementares à indicação e auxiliam o profi ssional a predizer a desvantagem auditiva 

vivenciada pelo paciente.

Título: Idade do diagnóstico e intervenção em crianças com perdas auditivas atendidas no ambulatório de Saúde Auditiva do HCFMUSP- Programa Reouvir

Autor Principal: Meliane M Pinto

Co-autores: Jeziela Cristina Raimundo, Érica M Silva, Alessandra G Samelli, Ricardo F Bento, Sérgio Garbi

Resumo: Caracterizar o intervalo de tempo entre o diagnóstico da perda auditiva e o início da intervenção, assim como o acompanhamento de crianças defi cien-

tes auditivas atendidas no ambulatório de Saúde Auditiva do HCFMUSP. Metodologia: Estudo retrospectivo, realizado por meio da análise de 146 prontuários de 

crianças menores de 12 anos de idade, de ambos os sexos, já usuários de AASI e/ou em período de experiência domiciliar para defi nir a doação do dispositivo. 

Resultados: 59,59% dos pacientes eram do sexo masculino e 40,41% do sexo feminino. A média de idade do diagnóstico da defi ciência auditiva foi de 4 anos e 1 

mês e a média de idade do início da intervenção foi de 5 anos e 6 meses. O tempo médio entre o diagnóstico e a intervenção foi de 1 ano e 5 meses. Além disso, 

11,64% dos pacientes estão em fase de experiência domiciliar com o AASI e 88,36% já receberam a doação do dispositivo. Dentre os pacientes para os quais o 

dispositivo foi concedido, 76,75% estão em acompanhamento no serviço, 4,65% foram encaminhados para o grupo de Implante Coclear e 18,60% não compa-

receram para realizar o acompanhamento, mesmo após contato telefônico. Conclusões: A média de idade do diagnóstico da defi ciência auditiva está acima da 

média dos países desenvolvidos. A consequência disso é um atraso no início da intervenção, que impõe maiores difi culdades à criança durante o processo de (re)

habilitação auditiva. A maior parte dos pacientes permanece em acompanhamento no Serviço o que possibilita um processo de adaptação mais efetivo. 
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Código: 15

Código: 14

Código: 13
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Título: A intervenção fonoaudiológica na adequação da via de suporte nutricional e liberação de dieta oral

Autor Principal: Mariana Pinheiro Brendim

Co-autores: Sandra Regina Machado Martins, Danielle Oliveira, Christiane Bragazzi, Danielle Deslandes

Resumo: Objetivo: (I) investigar as modifi cações das vias de suporte nutricional durante a intervenção fonoaudiológica e (II) analisar a evolução de dieta 

enteral para via oral nos pacientes acompanhados pelo serviço de fonoaudiologia, a fi m de analisar o impacto da intervenção fonoaudiológica na adequação 

da via de suporte nutricional e na liberação de dieta oral. Material e Método: Foram analisadas a via de alimentação na avaliação fonoaudiológica e a via de 

alimentação no último atendimento fonoaudiológico em 455 pacientes internados em um hospital privado, a fi m de comparar as vias de suporte nutricional 

nesses dois momentos. Resultados: A maioria dos pacientes (92,23%) que alimentava-se por via oral no momento da avaliação fonoaudiológica permaneceu 

em dieta oral no último atendimento fonoaudiológico; 73,58% dos pacientes avaliados que não recebiam dieta oral evoluíram para dieta por via oral - entre 

os pacientes gastrostomizados, 37,5% retornaram a alguma dieta oral; entre os que utilizavam sonda naso/oroenteral(gástrica), 73,27% retornaram a dieta 

oral; e entre os pacientes em dieta zero no momento da avaliação, 83,90% retornaram a alimentação por via oral. Conclusões: Grande parte dos pacientes em 

fonoterapia mantem ou evolui o suporte nutricional para via oral. O estudo apresenta limitações para comprovar a efetividade da atuação fonoaudiológica 

para adequação da via nutricional e evolução de suporte nutricional para via oral, porém contribui para elucidar as modifi cações e benefícios da intervenção 

fonoaudiológica junto à equipe interdisciplinar de um serviço hospitalar nestas ações.

Título: A atuação fonoaudiológica na adequação e evolução da consistência alimentar

Autor Principal: Mariana Pinheiro Brendim

Co-autores: Sandra Regina Machado Martins, Danielle Oliveira, Christiane Bragazzi, Danielle Deslandes

Resumo: Objetivo: investigar as modifi cações e evolução das consistências de dieta realizadas pela equipe de fonoaudiologia. Material e Métodos: Partici-

param do estudo 127 indivíduos internados em um hospital privado e avaliados pela equipe de fonoaudiologia entre agosto/2007 e dezembro/2009. Todos 

alimentando-se por via oral. Foram analisadas as consistências de dieta no momento da avaliação e do último atendimento fonoaudiológico. Resultados: Entre 

os pacientes que alimentavam-se exclusivamente de líquido no momento da avaliação fonoaudiológica, apenas 8,33% permaneceram em dieta exclusiva-

mente líquida até o momento do último atendimento; entre os que se alimentavam de dieta pastosa, 60,71% permaneceram com a mesma dieta, enquanto 

39,29% evoluíram a consistência; entre os que se alimentavam de pastosa e líquida, 16,67% permaneceram com a mesma dieta, enquanto 36,11% tiveram 

a dieta regredida e 47,22% evoluíram a consistência; entre os que se alimentavam de sólida e pastosa, 50% evoluíram e 50% permaneceram com a mesma 

dieta; e entre os que se alimentavam de sólida e líquida, 44,68% tiveram a dieta regredida. Conclusões: O estudo aponta que ocorre na maioria das vezes 

manutenção e evolução da consistência de dieta, apesar de ocorrer regressão da dieta em alguns pacientes após a fonoterapia. Dessa forma, concluímos 

que o fonoaudiólogo inserido em uma equipe interdisciplinar proporciona mudanças na consistência alimentar do paciente, nem sempre de forma a evoluir 

a consistência, mas a adequá-la. Esse estudo limita-se aos indicadores de um serviço de fonoaudiologia, merecendo futuramente ampliação da amostra e 

maiores investigações.

Título: Perfi l audiológico e fatores etiológicos das perdas auditivas de crianças de 3 a 12 anos atendidas no ambulatório de Saúde Auditiva do HCFMUSP: um 

estudo retrospectivo

Autor Principal: Karina H. Tanimoto

Co-autores: Jeziela Cristina Raimundo, Alessandra G Samelli, Giseli M S Ferrari, Ricardo F Bento, Sérgio Garbi 

Resumo: Objetivo: Descrever o perfi l audiológico e os fatores etiológicos das perdas auditivas de crianças atendidas no ambulatório de Saúde Auditiva do 

HCFMUSP (Programa Reouvir). Método: Estudo retrospectivo transversal por meio da análise de 145 prontuários de crianças defi cientes auditivas com idade 

entre 3 e 12 anos, de ambos os sexos. Resultados: 55,1% dos sujeitos eram do sexo masculino e 44,9% sexo feminino. Em relação à perda auditiva, 90,5% 

apresentaram perda do tipo neurossensorial, 8,8% condutiva e 0,7% mista. Em relação ao grau da perda auditiva a classifi cação foi realizada quanto ao lado. 

Na orelha direita 13% apresentaram perda auditiva de grau leve, 35% moderado, 19% severo e 33% grau profundo. Na orelha esquerda 12% apresentaram 

grau leve, 40% moderado, 14% severo e 34% grau profundo. Quanto à lateralidade, 91,6% das crianças apresentaram perda auditiva bilateral e apenas 

8,4% apresentaram perda auditiva unilateral. No que se refere à etiologia, 59% das perdas são de causa desconhecida, 11% à meningite, 9% decorrentes 

de prematuridade, 7% ligadas a causas genéticas, 4% de rubéola congênita, 3% à consangüinidade, 3% à ototoxidade, 2% à má formação congênita, 1% à 

toxoplasmose e 1% ao citomegalovírus. Conclusão: Neste grupo a etiologia de causa desconhecida foi predominante e reforça a necessidade do diagnóstico 

etiopatológico aprofundado. A meningite foi a segunda causa de maior relevância das perdas auditivas adquiridas na infância e a rubéola congênita também 

aparece de maneira expressiva, apesar das campanhas de vacinação e orientação à população.
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25 a 28
Maio
2011

Hotéis Ofi ciais

Hotel Águas Claras Gramado - (54) 3286-6044/9208

Hotel Bangalôs da Serra - (54) 3286 4004

Hotel Casa da Montanha - (54) 3295-7575

Hotel Alpestre - (54) 3286-1311

Hotel Bavária - (54) 3286-1362

Hotel Laghetto - (54) 3286-2666

Hotel Laje de Pedra - (54) 3278-9119/9041

Hotel Mountain Village - (54) 3278-9119/9041

Hotel Pousada Le Château - (54) 3286-1177/6606/6766

Hotel Serrano - (54) 3295-8023

Hotel St. Hubertus - (54) 3286-1273

Hotel Toscana - (54) 3295-9797

Hotel Varanda das Bromélias - (54) 3286-6653/0547

Hotel Villa Bella - (54) 3286-2688

Tabela de Valores de Inscrições

Período
Membros Beneméri-
tos(*) da FORL sem 

acreditação automática

Membros Beneméri-
tos(*) da FORL c/ acre-

ditação automática

Médicos ORL 
(**)

Médicos Outras 
Especialidades (**)

Residentes 
(**)

Fonoaudió-
logos

Alunos 
Fono

Alunos 
Medicina

De 01/12/2010 
a 28/02/2011

 R$0,00  R$ 19,50  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 100,00  R$ 250,00  R$ 100,00 R$ 100,00 

De 01/03/2011 
a 03/05/2011

 R$0,00  R$ 19,50  R$ 450,00  R$ 450,00  R$ 180,00  R$ 400,00  R$ 180,00 R$ 180,00 

No Local (*) R$0,00 (*) R$0,00  R$ 650,00  R$  650,00  R$ 400,00  R$ 550,00  R$ 400,00 R$ 400,00 
(*) Para ter direito a isenção no 10º Congresso da FORL, é preciso se tornar Membro Benemérito da FORL de 01/12/2010 até 26/04/2011.

(**) Para acreditação automática junto ao CNA, será acrescido o valor de R$19,50, mas esta cobrança é opcional.
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Para maiores informações acesse nosso site

ou ligue para nosso call center
www.forl.org.br/congresso2010

(55 11) 3081-4223

Promoção e Organização

Apoio
R. Teodoro Sampaio, 483 - Pinheiros
São Paulo - SP - Brasil - 05405-000
Tel.: (5511) 3081-4223
e-mail: congresso2010@forl.org.br
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